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7 
dagen gezond eten en drinken zonder 

toegevoegde suikers: dat is de Nationale 

Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. 

Iedereen kan meedoen. En we hopen ook dat 

iedereen meedoet. Want het is hard nodig dat we 

massaal een weekje afkicken van suiker.

Zoet in overvloed
Volwassenen in ons land krijgen namelijk iedere 

dag 30 procent te veel vrije suikers binnen. 

Kinderen zelfs 80 procent te veel. Zoet in overvloed 

dus, en dat is verontrustend. Te veel suiker kan 

namelijk leiden tot allerlei gezondheidsproblemen, 

variërend van milde klachten als hoofdpijn, 

vermoeidheid en maagdarmklachten tot serieuze 

problemen als leververvetting en overgewicht. 

Overgewicht en diabetes type 2
Circa de helft van de volwassenen in ons land heeft 

overgewicht en daarmee een verhoogd risico op 

het krijgen van diabetes type 2. Inmiddels hebben 

meer dan 1 miljoen mensen in ons land deze vorm 

van diabetes, en daar komen iedere week ruim 

1.000 mensen bij. Doen we niets, dan krijgt van 

de huidige Nederlanders van 45 jaar en ouder 

naar verwachting 1 op de 3 in de nabije toekomst 

diabetes type 2. De conclusie is hard: onder 

invloed van een zeer ongezonde voedselomgeving 

eten we onszelf ziek. Maar liefst 80 procent van 

de supermarktaanbiedingen is ongezond en geen 

enkele supermarkt heeft adequate doelstellingen 

voor de verkoop van gezonde producten.

Tijd voor verandering
En dat terwijl het juist nu zo belangrijk is 

om goed op gewicht te blijven en een goede 

weerstand op te bouwen. Uit recente cijfers van 

onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat meer dan een 

kwart van de Nederlanders is aangekomen tijdens 

de coronacrisis. Dat moet veranderen. Daarom 

helpt het Diabetes Fonds iedereen die gezonder 

wil leven met de Nationale Suiker Challenge. Dat 

doen we laagdrempelig, volledig digitaal en met 

een gezonde dosis fun, zodat je thuis eenvoudig 

kunt werken aan een gezondere leefstijl. Met 

praktische info maken we jou bewust over 

suiker en helpen we je om je suikerinname ook 

daadwerkelijk te beperken. 

5 miljoen suikerklontjes
Want consumeer je minder suiker, dan zit je niet 

alleen beter in je vel, je kunt ook sneller afvallen 

en je verkleint het risico op diabetes type 2. Heb 

je diabetes type 2, dan kun je door te minderen 

met suiker je bloedsuikerwaardes beter onder 

controle krijgen, wat de kans op complicaties 

verkleint en meer grip biedt op de ziekte. Maar zet 

een suikerloze week eigenlijk wel zoden aan de 

dijk? Nou, door een week lang geen toegevoegde 

suikers te consumeren schrap je maar liefst 99 

suikerklontjes uit je weekmenu. Vorig jaar gingen 

ruim 50.000 mensen de uitdaging aan, wat 

resulteerde in een besparing van bijna 5 miljoen 

suikerklontjes. Niet slecht, toch? Laat het afkicken 

beginnen!
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5 miljoen klontjes:
bespaar ze allemaal!
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Dit is hoe we Nederland helpen 

om van 7 t/m 13 juni 2021 zo’n 

5 miljoen suikerklontjes te 

besparen.
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Alweer de vierde editie van de Nationale Suiker 

Challenge. Ook dit jaar staat dit mooie blad 

weer vol gezonde recepten en handige tips om te 

minderen met toegevoegde suikers. We spraken 

verschillende deskundigen op het gebied van 

voeding en gedrag en vroegen hen naar hun 

visie op thema’s als gedragsverandering en het 

gezonder maken van onze voedselomgeving. 

Ook gingen we in gesprek Robin en Han, twee 

enthousiaste mannen die weten hoe waardevol 

een gezonde leefstijl kan zijn. Niet alleen fysiek, 

maar ook mentaal. Want in onze leefomgeving 

liggen ongezonde verleidingen nog altijd op de 

loer. Ondanks alle inspanningen van verschillende 

partijen, waaronder het Diabetes Fonds, is de 

gezonde keuze nog altijd niet vanzelfsprekend in 

ons land. Veel fabrikanten stoppen nog steeds 

te veel suiker in ons eten en drinken en het 

grootste deel van de supermarktaanbiedingen is 

ongezond. Bovendien is de gezonde keuze maken 

in een stressvolle en onzekere coronatijd lang niet 

altijd even makkelijk. Mede hierdoor krijgen we 

iedere week 99 suikerklontjes aan toegevoegde 

suikers binnen. Reden genoeg dus voor weer een 

Nationale Suiker Challenge en weer een nieuw 

Suiker Challenge Magazine. Niet om met een 

vinger te wijzen of belerend over te komen, maar 

om te laten zien dat de gezonde keuze ook lekker 

makkelijk, laagdrempelig en fun kan zijn. 

Hoewel ik af en toe nog steeds met veel plezier 

door de Suiker Challenge Magazines van 

afgelopen jaren blader, vind ik deze editie nog 

net een stukje beter. We krijgen namelijk na 

iedere challenge veel goede feedback van onze 

volgers en lezers: feedback die we zeer serieus 

nemen en gebruiken om dit blad nog beter te 

maken. Wat het blad van dit jaar ook interessant 

maakt is het verschil in recepten, verkregen van 

uiteenlopende organisaties, van influencers 

tot voedingsdeskundigen. Onze speciale dank 

gaat uit naar Manon van Eijsden, Michelle van 

Roost, Robin van Beek, Han Seijger, Hanneke 

de Bruin, Ekomenu, Weekrecept, Energieke 

Vrouwen Academie, Voeding Leeft, TastyBasics, 

Voedingscentrum, Zonderzooi, Food by Sann 

en I’m a Foodie. Zonder jullie hadden we niet 

zo’n mooi magazine kunnen maken. Als laatste 

wil ik jou bedanken. Fijn dat je (weer) meedoet 

aan de Nationale Suiker Challenge. En mocht je 

een fysiek exemplaar van dit magazine hebben 

gekocht, dan wil ik je extra bedanken. Dankzij 

jouw aankoop kunnen we belangrijk onderzoek 

naar betere behandeling en genezing van 

diabetes mogelijk maken. Daar hebben meer dan 

1 miljoen Nederlanders profijt van. Veel succes en 

leesplezier, deel vooral je ervaringen op social 

media via #suikerchallenge en onthoud goed: 

Eet minder suiker, je bent al zoet genoeg!
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Eet minder suiker,
je bent al zoet genoeg
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Aandacht
voor leefstijl:
juist nu

Lege straten met af en toe een hardloper
of een verdwaalde maaltijdbezorger: het
zijn scènes die de media afgelopen jaar 
hebben gedomineerd. Het zijn beelden van 
een land in lockdown. Beelden van een land 
waarin de volksgezondheid onder zware
druk staat. De oplossing? Die schuilt voor 
een belangrijk deel in het stimuleren van
een gezonde leefstijl.



E
en coronabesmetting kun je niet voorkomen 

door gezond te leven. Maar door gezond 

te eten en te drinken, voldoende te 

bewegen, genoeg te slapen en regelmatig te 

ontspannen ondersteunen we onze weerstand. 

En die weerstand hebben we nodig om bacteriën 

en virussen te bestrijden. Gezond leven is van 

levensbelang, juist nu. Daarom is het tijd om de 

gezonde leefstijl hoog op de agenda te krijgen. 

Om meer in te zetten op preventie in plaats van 

behandelen. De gezonde keuze moet makkelijker 

worden. En daar hebben we iedereen bij nodig.

Door de gezonde keuze te stimuleren verlagen 

we het risico op overgewicht en diabetes type 

2. Een gezonde omgeving is hierbij van groot 

belang. Veel mensen willen wel gezonder leven 

maar die poging strandt vaak weer, omdat ze 

continu worden geconfronteerd met ongezonde 

verleidingen. Onder druk van een ‘obesogene’ 

omgeving die flink aanzet tot zoveel mogelijk 

ongezond eten en zo min mogelijk bewegen, eten 

we onszelf ziek. Dat moet veranderen en dus 

zijn overheidsmaatregelen nodig. Zeker nu blijkt 

dat 80 procent van de supermarktaanbiedingen 

ongezond is, de prijzen van gezonde producten 

de afgelopen jaren zijn gestegen en geen enkele 

supermarkt adequate doelstellingen heeft om de 

gezonde keuze te stimuleren. 

Door de gezonde 
keuze te stimuleren 
verlagen we het risico 
op overgewicht en 
diabetes type 2.
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Van zorg naar preventie
Hoewel het vaststaat dat gezond eten en regelmatig 

bewegen bijdraagt aan een goede weerstand, 

kwamen Mark Rutte en Hugo de Jonge er in het 

afgelopen coronajaar slechts beperkt op terug. 

Het bleef bij enkele zinnetjes over gezond eten en 

meer wandelen. Een gemiste kans voor de politiek. 

Want juist nu is het moment om de aandacht 

te vestigen op leefstijl. Zowel overgewicht als 

diabetes type 2 zijn in veel gevallen te voorkomen 

én te behandelen met gezond eten, regelmatig 

bewegen, voldoende slapen en ontspannen. De 

focus moet van zorg naar preventie, van pillen 

naar paprika’s. Niet voor niets schreven 65 artsen, 

wetenschappers en gezondheidsorganisaties eind 

vorig jaar een brandbrief aan het kabinet. In deze 

brief wordt het belang van een gezonde leefstijl 

meermaals onderstreept. De kernboodschap: 

door gezonder te eten, meer te bewegen en 

voldoende te ontspannen kunnen mensen hun 

immuunsysteem versterken. 

Tijd voor een suikertaks
Op dit moment heeft ongeveer de helft van de 

volwassen Nederlanders overgewicht en daardoor 

een verhoogd risico op het krijgen van diabetes 

type 2. In het Nationaal Preventieakkoord staat 

beschreven dat de overheid het percentage 

mensen met overgewicht in 2040 wil hebben 

teruggedrongen van 50 procent naar 38 procent. 

Suikerrijke dranken vormen de grootste bijdrage 

aan de Nederlandse suikerconsumptie en zijn 

daardoor een belangrijke veroorzaker van 

overgewicht. Daarom wil de overheid het aantal 

kilocalorieën in frisdranken in 2025 verlagen met 

minimaal 30 procent. Dat de suikertaks hierin een 

goede maatregel kan zijn (1 gram suiker is gelijk 

aan 4 kilocalorieën), blijkt wel uit de resultaten 

van andere landen. Onder andere het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen voerden 

de suikertaks met succes in. Hoewel het type 

belasting en de tarieven per land verschillen, nam 

de verkoop van suikerrijke frisdrank af.

Vol inzetten op gezonde leefstijl
Minder suiker en meer aandacht voor een gezonde 

leefstijl: daar vechten we voor. Dat doen we met 

de Nationale Suiker Challenge, waarin we gezond 

eten en drinken laagdrempelig en leuk maken. 

Maar we doen het ook door met de overheid en 

voedingsindustrie in gesprek te gaan. Producten 

bevatten te veel suiker, zout en ongezond vet. 

Leven in een ongezonde omgeving maakt veel 

mensen uiteindelijk ziek. De zorg weet het, de 

wetenschap weet het, de politiek weet het en de 

supermarkten en fabrikanten weten het ook. Nu is 

het moment om vol in te zetten op het stimuleren 

van de gezonde keuze. Op een gezonde leefstijl 

en een gezonde omgeving voor alle Nederlanders. 

Het kan toch niet zo zijn dat over twintig jaar 

de supermarktschappen nog steeds vol liggen 

met ongezonde voeding? Laten we de krachten 

bundelen, want alleen samen kunnen we dit. Het 

Diabetes Fonds staat klaar om de samenwerking 

aan te gaan.

Zowel overgewicht 
als diabetes type 2 
zijn in veel gevallen 
te voorkomen én 
te behandelen 
met gezond eten, 
regelmatig bewegen, 
voldoende slapen
en ontspannen. 

12 13



artikel

De voordelen
van een weekje
afkicken

Ruim 60% van de Nederlandse volwassenen 
krijgt meer suiker binnen dan door de 
Wereldgezondheidsorganisatie wordt 
aanbevolen. En dat terwijl vaak en te veel 
suiker kan leiden tot allerlei problemen
zoals vermoeidheid en tandbederf. Ook kan 
te veel suiker zorgen voor overgewicht, wat
een verhoogd risico geeft op diabetes type 2. 
Een weekje afkicken van suiker heeft dus
zo zijn voordelen.
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Wie gezond eet 
volgens de Schijf
van Vijf, krijgt genoeg 
voedingsstoffen en 
energie binnen via 
gezonde producten.

Minder suiker, meer energie 
Door te minderen met vrije suikers en te kiezen 

voor gezonde voeding, verklein je de kans op 

overgewicht en diabetes type 2. Tegelijkertijd ga 

je je waarschijnlijk fitter en energieker voelen. 

Minder suiker betekent vaak meer energie. Dat 

zit zo: als je veel producten met suiker neemt 

en weinig gezonde producten, dan kun je een 

tekort krijgen aan vezels, vitamines en mineralen. 

Hierdoor kun je moe worden of hoofdpijn krijgen. 

De suikerpieken en -dalen die je krijgt als je 

suikerrijke voeding consumeert, kosten je lichaam 

veel energie. Zodra je suikerrijke producten 

laat staan is je suikerspiegel een stuk stabieler. 

Hierdoor kan je je energieker voelen. 

Effect op je hersenen
Er wordt veel gezegd en geschreven over het 

effect van suiker op ons brein. Op basis van 

wetenschappelijk onderzoek weten we inmiddels 

een aantal dingen zeker. Zo weten we dat suiker 

ervoor zorgt dat onze hersenen dopamine afgeven. 

Dopamine zorgt ervoor dat we ons tevreden en 

beloond voelen, waardoor de drang naar nog 

meer suiker kan ontstaan. Naast eten zijn er 

meerdere activiteiten waarbij ons brein dopamine 

aanmaakt. Denk bijvoorbeeld aan sporten, seks 

en het gebruiken van drugs. Dopamine zorgt 

er dus voor dat we ons beloond voelen. Omdat 

we ons prettig voelen, kunnen we de neiging 

krijgen om vaker zoetigheid te eten of te drinken. 

Het is dus niet zo vreemd dat veel mensen het 

gevoel hebben dat ze verslaafd zijn aan suiker. 

Onderzoekers stellen echter dat drugs na een tijdje 

het beloningssysteem écht kunnen veranderen. 

Dit is iets wat suiker niet kan. Van suiker heb je 

ook niet steeds meer nodig om hetzelfde effect in 

je hersenen te krijgen, van drugs bijvoorbeeld wel. 

Suiker en diabetes type 2
Van suiker krijg je niet zomaar diabetes. Door 

andere oorzaken gaat er in het lichaam wat mis. 

Toch kan suiker wel bijdragen aan de ontwikkeling 

van diabetes type 2. Te veel suiker kan namelijk 

leiden tot overgewicht. En als je overgewicht hebt, 

loop je een groter risico op diabetes type 2. Ook 

komt uit onderzoek naar voren dat het drinken van 

één blikje (330 ml) suikerrijke frisdrank het risico 

op diabetes type 2 met maar liefst 20 procent kan 

verhogen.

I
edere week consumeren we maar liefst 99 

suikerklontjes aan toegevoegde suikers. Door 

mee te doen aan de Nationale Suiker Challenge 

beperk je dus je suikerinname aanzienlijk. En 

dat is goed voor je gezondheid, want je lichaam 

heeft geen toegevoegde suikers nodig. Wie 

gezond en gevarieerd eet volgens de Schijf van 

Vijf, krijgt namelijk genoeg voedingsstoffen 

en energie binnen via gezonde producten als 

groente, fruit, vlees, vis, peulvruchten, zuivel en 

volkorenproducten. 

De recepten die je vindt vanaf pagina 

82 in dit magazine passen in een gezond en 

gevarieerd voedingspatroon. Ons advies tijdens 

deze challenge: schrap de onnodige suikers uit 

je dagelijkse voedingspatroon en kies zoveel 

mogelijk voor verse en onbewerkte producten  

om in je energiebehoefte te voorzien. Met het 

schrappen van suikers doelen we op de vrije 

suikers. Dit zijn alle toegevoegde suikers plus 

de suikers die aanwezig zijn in honing, siropen, 

vruchtensappen en vruchtenconcentraat. Van 

nature aanwezige suikers in bijvoorbeeld groente 

en fruit vallen niet onder vrije suikers, omdat deze 

producten passen binnen een gezond eetpatroon. 

Suiker en overgewicht
Suiker is dus niet per definitie slecht voor je. 

Suiker leidt ook niet automatisch tot diabetes. 

Te veel suiker, en dan met name uit ongezonde 

producten, is slecht voor je gezondheid. En juist 

op dit vlak willen we zorgen voor bewustwording. 

Ongezonde, suikerrijke producten als frisdrank 

en snoep bevatten veel calorieën zonder nuttige 

voedingstoffen als vezels, vitamines en mineralen.  

Deze producten verzadigen minder goed, de 

kans dat je er dus meer van eet of drinkt dan je 

nodig hebt is daardoor groter. Krijg je langere 

tijd meer calorieën binnen dan je verbrandt, 

dan heb je kans dat je zwaarder wordt. Op deze 

manier kan suiker dus zorgen voor overgewicht. 

En als je overgewicht hebt, dan heb je meer kans 

op diabetes type 2. Tijdens de Nationale Suiker 

Challenge laten we suikerrijke producten staan, 

daardoor schrappen we veel onnodige calorieën. 

Dit kan goed van pas komen als je wat kilo’s wilt 

kwijtraken. Door een glas cola (250 ml) te laten 

staan, schap je bijvoorbeeld al meer dan 100 

calorieën uit je dagmenu.
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Omdat we ons prettig 
voelen, kunnen we de 
neiging krijgen om 
vaker zoete snacks
te eten. Het is dus
niet zo vreemd dat 
veel mensen het
gevoel hebben dat
ze verslaafd zijn.



Volgens de laatste richtlijnen van de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) mag je als volwassen vrouw dagelijks 

maximaal 50 gram aan vrije suikers consumeren. Een 
man mag iets meer vrije suikers binnenkrijgen, namelijk 
60 gram. Waar is deze richtlijn op gebaseerd? Wat zijn 

vrije suikers? En hoeveel is 50 tot 60 gram nou eigenlijk? 

Vrije suikers
Goed om te weten: de WHO-richtlijnen hebben 

dus alleen betrekking op de zogeheten vrije 

suikers. Dit zijn alle toegevoegde suikers plus de 

suikers die van nature aanwezig zijn in honing, 

siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraat. 

Het zijn de suikers die we tijdens de Nationale 

Suiker Challenge vermijden, omdat je lichaam ze 

niet nodig heeft als je gezond en gevarieerd eet. 

Met een gezond en gevarieerd voedingspatroon 

krijg je voldoende suikers uit gezonde producten 

als groente, fruit en zuivel binnen. Deze producten 

hoef je dus ook niet te vermijden, omdat ze 

bijdragen aan een goede gezondheid. En juist 

omdat dit soort producten een positief effect 

hebben op je gezondheid, wordt hier door de 

WHO logischerwijs geen richtlijn voor gegeven.

Te veel suiker
Ondanks de duidelijke adviezen van de 

WHO voldoet ruim 60% van de Nederlandse 

volwassenen niet aan de gestelde suikerrichtlijn. 

We consumeren iedere dag zo’n 28 suikerklontjes. 

Dit is gelijk aan 40 kilo suiker per jaar. En gaat 

het om kinderen tot en met 18 jaar, dan zijn de 

cijfers nog schrikbarender. Maar liefst 90% van de 

kinderen in ons land voldoet niet aan de WHO-

richtlijn. Met name de vrije suikers in frisdrank, 

vruchtensap, koek en snoep zorgen ervoor dat 

onze dagelijkse dosis suiker veel te hoog is. Door 

dit soort ongezonde producten een week te laten 

staan, schrap je al bijna 100 suikerklontjes. Niet 

slecht toch?

H
et suikeradvies van 50 gram vrije 

suikers voor volwassen vrouwen en 60 

gram voor mannen is afkomstig van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De 

WHO is de gespecialiseerde organisatie van de 

Verenigde Naties die als doel heeft de gezondheid 

van de wereldbevolking te verbeteren. 

12,5 tot 15 suikerklontjes per dag
Wil je je aan deze richtlijn houden, dan mag je 

iedere dag maximaal 10% van je caloriebehoefte 

aan vrije suikers binnenkrijgen. Voor een vrouw 

met een energiebehoefte van 2.000 kilocalorieën 

(kcal) per dag komt dit neer op maximaal 50 gram 

vrije suikers. Oftewel 12,5 suikerklontjes. Omdat 

mannen een hogere energiebehoefte hebben 

dan vrouwen mogen ze iets meer vrije suikers 

binnenkrijgen, namelijk 15 suikerklontjes. De 

energiebehoefte kan per persoon verschillen en is 

afhankelijk van je lengte, gewicht en leeftijd, maar 

ook van hoeveel je beweegt. De richtlijn van 12,5 

suikerklontjes voor vrouwen en 15 voor mannen is 

een gemiddelde.
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Bietenstroop, galactose, melasse en turbinado. Geloof het of niet: 
dit zijn benamingen voor suiker. De lijst met schuilnamen voor 
suiker is lang en voor veel fabrikanten is het begrip suiker uit den 
boze. Daardoor is het best lastig om een etiket te inspecteren op 
suiker. En dan hebben we het nog niet eens over die misleidende 
voedingsclaims gehad. Reden voor een snelcursus etiketten checken.
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Vermeldingen en claims
Naast de ingrediëntenlijst zijn er meer elementen 

op het etiket die iets zeggen over de samenstelling 

van een product. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak 

een ingrediënt gebruikt in de naam van een 

product, zoals ‘tomatensaus’. Door de naam van 

het product denk je misschien dat tomaat het 

hoofdingrediënt is, maar dat is lang niet altijd het 

geval. De regel is als volgt: een ingrediënt mag als 

naam of als afbeelding worden getoond als er op 

de ingrediëntenlijst staat hoeveel procent ervan in 

het product aanwezig is.

En wat te denken van voedingsclaims? Veel 

fabrikanten maken hier gebruik van om iets 

positiefs te melden over de samenstelling van 

hun product. Denk bijvoorbeeld aan claims als 

‘suikervrij’ of ‘ambachtelijk’. Deze claims klinken 

allemaal verantwoord en gezond, maar kunnen 

misleidend zijn. Zo doet de claim ‘suikervrij’ 

bijvoorbeeld vermoeden dat een product 

helemaal geen suiker bevat, terwijl er volgens de 

wet nog steeds 0,5 gram suiker per 100 gram of 

100 milliliter in mag zitten. 

P
ak eens een willekeurig product uit je 

keukenkastje en inspecteer het etiket. Dat 

maakt het lezen van dit artikel gelijk een 

stuk makkelijker. Grote kans dat je als eerste 

het kopje ‘Voedingswaarde’ ziet staan. Onder 

dit kopje zie je hoeveel energie, koolhydraten, 

suikers, vetten en eiwitten in het product zitten per 

100 gram of 100 milliliter.

Waarvan suikers
Suiker is een koolhydraat en staat vermeld onder 

het kopje ‘waarvan suikers’. Hier vind je alle suikers 

die in het product aanwezig zijn. Dit kunnen 

toegevoegde suikers zijn, maar ook suikers die 

van nature aanwezig zijn in het product. Denk 

bijvoorbeeld aan de lactose (weer een andere 

naam voor suiker) die van nature aanwezig is 

in zuivelproducten als melk en yoghurt. Goed 

om te weten: sommige fabrikanten vermelden 

de hoeveelheid suiker per portie. Dat scheelt 

rekenwerk. Let wel op bij portieverpakkingen, 

soms zitten er meerdere porties in een verpakking. 

Een suikerklontje is gelijk aan vier gram suiker. 

Een glas cola van 250 milliliter bevat zo’n 26 gram 

suiker. Dat zijn dus bijna zeven suikerklontjes.

De ingrediëntenlijst
Wil je weten of er extra suiker aan een product 

is toegevoegd, bekijk dan de ingrediëntenlijst. 

Onder het kopje ‘Ingrediënten’ worden namelijk 

altijd de grondstoffen vermeld die in het product 

zitten. Als eerste op de ingrediëntenlijst staat 

altijd de grondstof vermeld waarvan het meeste in 

het product is verwerkt, en zo verder. Staat suiker 

of een andere benaming ervan vooraan in de lijst, 

dan is het een suikerrijk product.

Schuilnamen van suiker
Suiker heeft meer dan 50 schuilnamen. Maar 

hoe herken je al die schuilnamen? Je kunt het 

jezelf in ieder geval wat makkelijker maken door 

te onthouden dat de meeste vormen van suiker 

eindigen op -ose, -siroop of -stroop. De volledige 

lijst met schuilnamen ontvang je via e-mail tijdens 

de week van de challenge.

Staat suiker of een  
andere benaming
ervan vooraan in de 
lijst, dan is het een 
suikerrijk product.
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een vergelijkbaar product. Op het product moet 

dan staan op welk aspect light van toepassing 

is. In veel gevallen geldt dit voor energie (kcal), 

vet of suikers. Maar let op: light betekent niet 

automatisch 30 procent minder calorieën. In 

light-chips wordt het vet bijvoorbeeld vervangen 

door koolhydraten en eiwitten die ook calorieën 

bevatten. Blijf dus altijd oppassen met light-

producten. Zeker omdat de kans aanwezig is dat je 

er meer van consumeert, waardoor je uiteindelijk 

toch evenveel calorieën binnenkrijgt.

Vrij gebruik van claims 
En dan zijn er nog termen als ‘vers’, ‘ambachtelijk’ 

of ‘natuurlijk’. Het klinkt allemaal mooi, maar in 

werkelijkheid zeggen deze begrippen niet veel 

en zijn ze bovendien op verschillende manieren 

te interpreteren. Het zijn claims die fabrikanten 

vrij mogen gebruiken, omdat hier wettelijk geen 

regels voor zijn. Hierdoor kunnen fabrikanten 

producten onterecht gezonder laten lijken dan 

andere producten. Een ‘ambachtelijke’ koek kan 

net zo goed in de fabriek zijn gemaakt.

Veel producten hebben etiketten die vol staan met 

teksten, afbeeldingen, logo’s en tabellen. Laat je 

vooral niet gek maken door reclameteksten en 

misleidende claims, maar neem de tijd om een 

etiket te bestuderen. Laat je hierbij niet verleiden 

door ogenschijnlijk gezonde kleuren of plaatjes 

van fruit of groente. Als je weet hoe je een etiket 

leest, kun je alle informatie in je voordeel laten 

werken en wordt het ineens een stuk makkelijker 

om de gezonde keuze te maken.

Voedingsclaims
Een product moet dus voldoen aan de wettelijke 

eisen van een claim om deze daadwerkelijk 

te mogen dragen. Fabrikanten mogen een 

voedingsclaim alleen gebruiken als deze op de 

Europese lijst van goedgekeurde claims staat. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) houdt toezicht op de gebruikte claims in 

ons land en zorgt ervoor dat de voedingsindustrie 

zich aan de regels houdt. Op deze manier zorgt 

de NVWA ervoor dat ons eten en drinken veilig is 

voor consumptie. Dat producten veilig zijn voor 

consumptie betekent echter niet dat ze gezond 

zijn. Een product met een voedingsclaim is dus niet 

automatisch een gezond product. Voorbeelden 

van voedingsclaims die in Nederland gevoerd 

mogen worden zijn ‘vetvrij’, ‘vezelrijk’, ‘zoutarm’ 

en ‘light’. Dit soort producten lijken door de claim 

misschien verantwoord en gezond, maar zijn dat 

lang niet altijd. Zo kan een vezelrijke mueslireep 

nog steeds vol met suikers zitten. Inspecteer 

daarom altijd het etiket om te kijken hoe gezond 

een product écht is.

Suikerclaims
Naast ‘suikervrij’ zijn er meer claims op het gebied 

van suiker. Zo maken sommige fabrikanten gebruik 

van de term ‘suikerarm’. Voor deze claim geldt de 

volgende regel: per 100 gram mag een product 

maximaal 5 gram suiker bevatten (meer dan een 

suikerklontje) of 2,5 gram suiker per 100 milliliter. 

Op andere etiketten kom je de claim ‘zonder 

toegevoegde suikers’ tegen. De claim zegt het al: 

aan dit product mag door de fabrikant geen suiker 

worden toegevoegd. Dit betekent echter niet dat 

dit product helemaal geen suiker bevat. Er kunnen 

nog suikers in zitten die van nature aanwezig zijn, 

zoals de suikers in fruit of zuivel. Als hier sprake 

van is, dan is de fabrikant verplicht om dit aan te 

geven op het etiket. 

Light-producten 
Light is een voedingsclaim die vooral voor 

frisdranken wordt gebruikt. De term ‘light’ of 

‘lite’ mag gebruikt worden als het gehalte van 

een specifieke stof zoals koolhydraten, suikers of 

vetten minimaal 30 procent lager is dan dat van 

Laat je vooral niet gek 
maken door reclame-
teksten en misleidende 
claims, maar neem de 
tijd om een etiket te 
bestuderen.
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Gezond en tegelijkertijd betaalbaar eten: als je een 
rondje door de supermarkt loopt, lijkt het haast 
onmogelijk. In de kortingschappen staan vaker 

ongezonde dan gezonde producten. Toch is goedkoop 
én gezond eten niet onmogelijk. We maken het je 

makkelijk met een aantal handige budgettips. 

Groots inkopen
Koop je groots in, dan kan dit voordelig zijn. 

Kleinverpakkingen zijn in de supermarkt namelijk 

vaak duurder dan grootverpakkingen, zeker als 

het gaat om producten als rijst, pasta en kruiden. 

Hoewel je met grootverpakkingen waarschijnlijk 

meer koopt dan dat je in een week nodig hebt, kun 

je wel een goede voorraad aanleggen. Rijst, pasta 

en kruiden zijn immers producten die minder snel 

bederven dan producten zoals vis, vlees of verse 

groente.

Check de onderste schappen
Niet op ooghoogte, maar in de onderste schappen 

vind je vaak de meest voordelige producten. 

Onderin liggen weliswaar de minder bekende 

merken, maar de producten smaken vaak net zo 

goed als A-merken en zijn dus nog goedkoper 

ook. Zeker de moeite waard om te proberen. 

Ook goed om te weten: groente is in zijn geheel 

vaak goedkoper dan een zak met voorgesneden 

groente. Bovendien blijft een hele bloemkool of 

een krop sla langer goed dan de voorgesneden 

varianten. 

C
heck altijd eerst je voorraadkast, koelkast 

en vriezer voor je naar de supermarkt 

gaat. Zo voorkom je dat je producten 

koopt die je al in huis hebt. Bepaal daarna wat 

je de komende dagen op tafel wil zetten en maak 

vervolgens een boodschappenlijstje. Door je in de 

supermarkt goed aan het lijstje te houden voorkom 

je dat je een product koopt dat je eigenlijk niet 

nodig hebt.

Supermarktprijzen vergelijken
Wie wil besparen op gezonde voeding doet er slim 

aan om regelmatig de prijzen in de supermarkt 

te vergelijken. Noteer welke producten je vaak in 

huis haalt. Denk hierbij aan producten als fruit, 

groente, zuivel en brood. Bekijk vervolgens in de 

supermarktfolders of online waar deze producten 

het goedkoopst zijn. Door structureel inkopen 

te doen bij de goedkoopste supermarkt kun je 

maandelijks tientallen euro’s besparen.

Vers en betaalbaar van de markt
De supermarkt is natuurlijk niet de enige plek 

waar je terechtkunt voor gezonde en goedkope 

producten. Voor verse groente en fruit voor een 

betaalbare prijs kun je gerust naar de markt. 

Zeker aan het einde van de dag kunnen de prijzen 

hier flink lager zijn dan in de supermarkt. Ook 

als je de markt bezoekt is het goed om je aan je 

boodschappenlijstje te houden. Zo voorkom je dat 

je producten koopt die je niet nodig hebt en ga je 

voedselverspilling tegen.

besparen op
gezond eten:

het kan!

artikel
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Suiker is al jaren een veelbesproken onderwerp. Zo zou het 
vergif zijn voor ons lichaam en zorgen voor tal van gezond-
heidsproblemen. Klopt dit? En zo ja, waarom klopt dit dan? 
En is het zo dat ons lichaam onderscheid maakt tussen 
gezonde en ongezonde suikers of is dat een fabeltje? 
We leggen acht suikervragen voor aan diëtist Kim.

interview

t e k s t  R i c o  H o p
b e e l d  S h u t t e r s t o c k

Veelgestelde
suikervragen
beantwoord



gram aan suiker. In totaal zijn dit 28 suikerklontjes 

per dag en meer dan 10.000 suikerklontjes per 

jaar. In het totaal van 110 gram suiker per dag 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen van 

nature aanwezige suikers en vrije suikers. Mede 

door de ongezonde voedselomgeving krijgen we 

in Nederland gemiddeld 30% te veel vrije suikers 

binnen. Kinderen zelfs bijna 80% te veel.’

Waarom zit overal suiker in?

‘Veel voedingsmiddelen bevatten toegevoegde 

suikers, omdat suiker voor fabrikanten een vrij 

goedkoop middel is dat volume en textuur aan 

een voedingsproduct geeft. Daarnaast kan 

suiker worden gebruikt als conserveermiddel. 

En bovendien is suiker natuurlijk lekker zoet. 

Daarom gebruiken veel fabrikanten suiker als 

smaakversterker. Niet alleen in zoete snacks als 

snoep en koek, maar ook in chips en saus.’

Bevat suiker meer energie dan andere

koolhydraten?

‘Nee. Er zijn verschillende soorten koolhydraten 

(vezels, suiker en zetmeel), maar ze zijn allemaal 

goed voor 4 kilocalorieën (kcal) per gram. Ter 

vergelijking: 1 gram vet levert 9 kcal, 1 gram 

eiwit levert 4 kcal en 1 gram alcohol 7 kcal. De 

Is suiker vergif?

‘Nee, suiker is geen vergif. Van een beetje suiker 

word je niet meteen misselijk, moe of ziek. Het 

gaat vooral om de hoeveelheid suiker die je 

binnenkrijgt en de gezonde voedingsstoffen 

die je daardoor juist niet binnenkrijgt. Te vaak 

en te veel suiker uit ongezonde producten en 

daardoor juist minder uit gezonde producten 

zoals groenten, fruit, graanproducten en zuivel 

kan wel voor problemen zorgen. Het kan leiden tot 

gaatjes, overgewicht en daarmee diabetes type 

2, maar ook tot leververvetting en tal van andere 

problemen zoals maagdarmklachten.’

Wat zijn vrije suikers?

‘Dit zijn alle toegevoegde suikers inclusief de 

suikers die van nature aanwezig zijn in honing, 

siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraat. 

Van nature aanwezige suikers in fruit, groente en 

zuivel vallen niet onder vrije suikers. Omdat vrije 

suikers vooral worden verwerkt in ongezonde 

producten, zijn dit de suikers die we tijdens 

de Nationale Suiker Challenge een week lang 

proberen te vermijden.’

Hoeveel suiker eten we?

‘Een Nederlander eet dagelijks gemiddeld 110 

gebit dagelijks vaak zuren te verwerken, dan heeft 

het onvoldoende tijd om te herstellen. Hierdoor 

kunnen gaatjes ontstaan. Veel tandartsen raden 

daarom aan om niet meer dan zeven eet- en 

drinkmomenten per dag te hebben. Zo krijgt je 

gebit de kans om te herstellen.’

Welke suiker is het gezondst?

‘Geen enkele suiker is het gezondst. Er zijn 

namelijk geen gezonde of ongezonde suikers. 

Of je nu een banaan eet of een glas frisdrank 

drinkt: je lichaam maakt geen onderscheid tussen 

toegevoegde suikers of suikers die van nature 

in voedingsmiddelen aanwezig zijn. Maar kijk je 

specifiek naar het product waar de suiker in zit, dan 

wordt het natuurlijk een ander verhaal. Producten 

met toegevoegde suikers, zoals snoep en frisdrank, 

kun je beter vermijden. Dit zijn namelijk producten 

die verder geen gezonde voedingstoffen bevatten. 

Het is beter om je energie te halen uit producten 

die naast van nature aanwezige suikers nog veel 

meer belangrijke en nuttige voedingstoffen zoals 

vitamines, mineralen en vezels bevatten. Denk 

bijvoorbeeld aan gezonde producten als groente, 

fruit en ongezoete zuivelproducten als magere 

yoghurt en halfvolle melk.’

Wat doet suikerrijke frisdrank met je?

‘Iedere dag een blikje suikerrijke frisdrank van 330 

milliliter drinken, verhoogt je risico op diabetes 

type 2 met maar liefst 20%. Dat zit zo: de suiker 

in frisdrank belast je alvleesklier en zorgt voor de 

aanmaak van vetten in de lever. Ook stimuleert 

frisdrank de aanmaak van buikvet en vetten 

in het bloed. Dit zijn allemaal factoren die het 

lichaam minder gevoelig maken voor insuline, 

wat kan leiden tot diabetes type 2. Bovendien 

worden suikers uit dranken snel door je lichaam 

opgenomen, waardoor ze zorgen voor pieken in 

de bloedsuiker. Hierdoor moet je lichaam steeds 

weer opnieuw insuline aanmaken, wat kan leiden 

tot een verminderde werking van de cellen die 

insuline produceren.’

Waarom is suiker slecht voor je tanden?

‘Als je dagelijks vaak suikerrijk eten, frisdranken en 

vruchtensappen nuttigt, heb je een grotere kans 

op gaatjes en tanderosie. Suiker kan gaatjes in 

je gebit veroorzaken. Dit komt doordat bacteriën 

in je mond de suikers omzetten in zuur. Dit zuur 

lost het tandglazuur van je tanden en kiezen op. 

Je tandglazuur kan zich hiervan zelf herstellen, 

maar heeft daar wel wat tijd voor nodig. Krijgt je 

‘Een Nederlander eet dagelijks
gemiddeld 110 gram aan suiker.

In totaal zijn dit meer dan 10.000
suikerklontjes per jaar.’
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‘Ieder kind in Nederland
een gezonde eetopvoeding: 

dat is onze missie’
Wat begon als een ouderavond op een kinderdagverblijf is inmiddels 

uitgegroeid tot een volwaardig kennis- en communicatiebureau 
over voeding van kinderen. Met hun expertise en ervaring willen
 Manon van Eijsden en Michelle van Roost de eetomgeving van 

kinderen gezonder maken. Niet alleen thuis, maar ook op school
en buiten de deur. ‘Want je kind gezond op laten groeien, 

dat is toch best een uitdaging.’

t e k s t  R i c o  H o p

Manon Michelle

interview

32



Wat is Voedingsjungle precies en hoe zijn

jullie ontstaan?

‘Voedingsjungle is begonnen op een ouderavond, 

die we gaven op een kinderdagverblijf. De vragen 

van ouders bleven komen, dus leek het ons handig 

om hier een blog voor te lanceren. In 2017 hebben 

we onze vaste baan opgezegd en zijn we vol voor 

Voedingsjungle gegaan. Onze missie is dat ieder 

kind in Nederland een gezonde eetopvoeding 

krijgt.  Alle projecten die we zelf starten of waar 

we aan meewerken dragen bij aan die missie. 

Want je kind gezond op laten groeien is best een 

uitdaging, dat ervaren we zelf ook.’

Hoe ziet jullie werkweek eruit?

‘Ons werk is heel divers: we scholen professionals, 

ontwikkelen allerlei lesmaterialen voor kinderen, 

we schrijven informatieteksten, doen onderzoek, 

helpen ouders met praktische tips en agenderen 

onderwerpen in de politiek, bijvoorbeeld over 

eerlijke informatie over eten. In 2018 kwam ons 

eerste boek uit: Wegwijs in de voedingsjungle – 

Gewoon gezonde voeding voor kinderen van 0 - 9. 

Het boek is geschreven voor ouders, maar wordt 

ook veel gebruikt op consultatiebureaus. Daar 

‘Laat je puber meebepalen 
wat jullie eten en laat hem of 

haar meekoken. Al is het maar
één dag in de week.’

zijn we super trots op. Waar we vooral op letten 

is dat onze boodschap heel praktisch is, zodat je 

er als kind, ouder of zorgverlener écht iets mee 

kunt. En waar het kan, zijn de tips die we geven 

wetenschappelijk onderbouwd.’

Wat vinden jullie belangrijk als het gaat om

de voeding van jullie eigen kinderen?

‘Een gezond voedingspatroon is meer dan alleen 

wat je eet, het is ook wanneer, hoeveel en hoe 

vaak. De basis is een gezond eetritme, dus gewoon 

de drie hoofdmaaltijden, samen gezellig aan tafel. 

Uiteraard met gezonde basisvoedingsmiddelen, 

zoals volkorenbrood, fruit, groente en zuivel. En 

dan twee keer per dag iets tussendoor, het liefst 

iets gezonds. Dat is het ideale streven, maar eerlijk 

is eerlijk, dat lukt ons ook niet elke dag!’

Is jullie leefstijl veranderd met de komst van

kinderen? 

‘Ja, die is absoluut veranderd. Een kindje geeft 

opeens zoveel meer verantwoordelijkheidsgevoel. 

Bij Michelle is de grootste verandering toch dat 

eetritme. Opeens merk je dat je wel heel vaak iets 

tussendoor eet, dat de maaltijden een beetje door 

elkaar heen lopen.’

Hoe gaan jullie daarmee om?

‘We hebben nu meer een vaste routine, we plannen 

de maaltijden en doen weekboodschappen. 

Doordeweeks gaan we voor snelle makkelijke 

gezonde maaltijden. In het weekend koken we wat 

uitgebreider.’

En hoe zit dat bij jou, Manon?

‘Bij ons is het vooral het samen aan tafel eten. 

Toen we nog met zijn tweeën waren, aten we toch 

wel vaker met een bord op schoot op de bank, 

voor de televisie. Of smeerden we ’s ochtends een 

boterham om die pas op het werk op te eten. Nu 

zitten we altijd gezellig met zijn vieren aan tafel.  

Natuurlijk hebben we de uitdagingen aan tafel 

die andere gezinnen ook hebben. Bijvoorbeeld de 

momenten dat je kind gewoon de kont tegen de 

krib gooit en mokkend boven zijn bord zit. Dat kun 

je maar het beste negeren, maar als moeder weet 

ik hoe lastig dat kan zijn.’

Gezond eten is voor kinderen vaak een grote

uitdaging. Wat is dé tip die jullie iedere ouder

willen meegeven?

‘Het hoeft niet perfect. Leg de lat niet te hoog, 

maar begin gewoon met iets dat voor jullie goed 

haalbaar is. Voor de een is dat de overstap naar 

volkorenbrood bij het ontbijt en de lunch, voor de 

ander is dat het aanhouden van een vast eetritme 

of het samen eten aan tafel eten. Lukt dat, dan 

kun je de volgende stap nemen. En heb geduld, 

het kost tijd om te wennen aan veranderingen.’

Wat is volgens jullie de beste manier om

gezond eten bij jonge kinderen te promoten?

‘De beste manier is om zelf gezond te eten. Als 

ouder ben je het belangrijkste rolmodel voor je 

kind. Wat je doet is veel belangrijker dan wat je 

zegt.’

En hoe zit dat bij pubers?

‘Maak het ze makkelijk. Die appel of mandarijn 

gaat vaak wel op als ze al hapklaar voor hun neus 

liggen als ze uit school komen. Of zet, als ze meer 

trek hebben, lekkere volkoren crackers of brood 

met beleg klaar. En zet er dan ook een kan water 

met glazen naast. Laat je puber meebepalen wat 

jullie eten en laat hem of haar meekoken. Al is het 

maar één dag in de week. En zorg dat wat je in 

huis haalt gezond is. Dat is de basis. Bewaar het 

lekkers voor een vast moment, bijvoorbeeld alleen 

chips en frisdrank in huis halen in het weekend.’
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Hebben jullie nog meer handige tips voor 

ouders die lastige eetsituaties met hun kind

ervaren?

‘Bij de jongste kinderen gaat het vooral om het 

mee leren eten met de pot. Ook hier geldt weer: een 

vast eetritme met duidelijke maaltijdmomenten 

aan tafel en niet te vaak iets tussendoor. Bij 

de meesten lukt dit prima, zeker als ze rond de 

anderhalf jaar oud zijn. Daarna wordt het lastiger 

en eten ze opeens niet meer wat ze altijd lustten. 

Heb daarom veel geduld, ga op tijd aan tafel, geef 

het goede voorbeeld en maak er geen strijd van. 

De meeste kinderen groeien uiteindelijk over die 

lust-ik-niet-fase heen. Bij kinderen die naar school 

gaan zorgt het vele snoepen er vaak voor dat ze 

minder eten tijdens hoofdmaaltijden. Ook voor 

hen is zo’n helder eetritme belangrijk en afspraken 

over snoepmomenten. Bijvoorbeeld ‘s middags 

mag je een snoepje of koekje. Ze weten dan wat 

de bedoeling is. En hoe ouder de kinderen worden, 

hoe meer geld en vrijheid ze hebben om lekkere 

snacks elders te kopen. Een gezonde basis thuis, 

goede sfeer aan tafel en slimme aanmoedigingen, 

zoals een kan water op tafel, zijn dan belangrijk.’

Maar liefst 90 procent van de kinderen krijgt

meer suiker binnen dan de WHO-richtlijn

aanbeveelt. Hoe kunnen we ervoor zorgen

dat kinderen minder suiker binnenkrijgen?

‘Onze tip: ga voor een gezond eetritme en kies 

altijd voor water in plaats van zoete dranken. Als 

je maar twee of drie keer een tussendoortje eet, 

beperk je de inname van suiker al enorm. Helemaal 

als je ze tussendoor juist wat snackgroente of 

een lekkere cracker geeft. Zoete drankjes, ook 

appelsap, zien we als een traktatie. Dus iets voor 

een bijzonder moment. Met die drankjes krijg je 

namelijk ongemerkt veel suiker binnen. Met een 

pakje appelsap per dag slurp je zo ruim zeven kilo 

suiker per jaar op. Door vaker te kiezen voor water 

of thee zonder suiker beperk je de suikerinname 

enorm.’

Wij geven volwassenen die willen minderen

met suiker altijd het advies om te wennen aan

een minder zoete smaak. Is dit ook een goed

advies voor kinderen?

‘Als het je lukt om je kind te laten wennen aan 

water, scheelt dat heel veel suiker. Maar die 

omslag kan best lastig zijn. We horen vaak dat 

kinderen erg gewend kunnen zijn aan limonade. 

Door de limonade dan steeds een beetje meer te 

verdunnen, help je je kind bij de overstap naar 

water. Elk glas water in plaats van een drank met 

suiker is dan winst.’ 

Ruim de helft van de suikers die kinderen

consumeren, komen uit tussendoortjes. Wat

zijn gezonde alternatieven voor kinderen?

‘Met fruit, snackgroente, een lekkere volkoren 

cracker met wat hummus of pindakaas zit je 

altijd goed! Maak het leuk en verras ze: de ene 

keer wat snoeptomaatjes en bolletjes mozzarella, 

de andere keer appel met kaneel en rozijnen of 

een lekkere cracker met beleg. En heb je minder 

tijd, dan is een handje nootjes, een banaan of 

een gedroogde abrikoos ook helemaal prima. 

Iets te snoepen? Geef dan een portie die bij je 

kind past. Dus voor de kleinsten echt iets kleins, 

zoals een lange vinger of een biscuitje. Tot vier 

jaar gaan we uit van circa 20 tot 50 kilocalorieën. 

Grotere kinderen kunnen meer aan, bijvoorbeeld 

een grote winegum, wat zoute stokjes of een 

doosje chocoladesnoepjes, denk dan aan een 

portiegrootte van 50 tot 80 kilocalorieën.’

Kunnen jullie als laatste nog iets meer 

vertellen over jullie boek?

‘Veel ouders vragen zich af wat gezond is voor hun 

kind. Om een duidelijk antwoord te geven, hebben 

we in 2018 dus ons eerste boek uitgebracht: 

Wegwijs in de voedingsjungle – Gewoon gezonde 

voeding voor kinderen van 0 - 9. Het boek biedt 

een onderbouwd inzicht waarom iets gezond of 

juist minder gezond is, zodat ouders zelf kunnen 

bepalen wat goed is voor hun kind. Om meer 

inzicht te krijgen in de verschillende wensen 

en uitdagingen die mensen hebben op het 

gebied van voeding, hebben we verschillende 

jonge ouders uit Amsterdam en Amersfoort 

geïnterviewd. De inhoud hebben we waar mogelijk 

wetenschappelijk onderbouwd. Hierbij volgen we 

onder andere de Richtlijnen goede voeding van de 

Gezondheidsraad en wetenschappelijke literatuur 

waar consensus over is.’

Meer weten over Voedingsjungle?

voedingsjungle.nl

facebook.com/voedingsjungle

twitter.com/voedingsjungle
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‘Als het je lukt om je kind te 
laten wennen aan water, scheelt 

dat heel veel suiker. Maar die 
omslag kan best lastig zijn.’

Hoeveel suiker mag een kind? 
Bron: Wegwijs in de voedingsjungle – Gewoon gezonde voeding voor kinderen van 0 - 9

https://voedingsjungle.nl/
https://www.facebook.com/voedingsjungle
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Een gezonde voorraadkast heeft zo zijn voordelen.
Je hoeft minder vaak naar buiten om boodschappen te 
doen en blijft thuis gezond eten. Producten die je lang 
kunt bewaren zijn echter niet altijd even gezond. Toch

is een gezonde voedselvoorraad aanleggen niet 
onmogelijk. We geven je drie handige tips.

Extra porties
Tip 2: kook extra porties voor in de vriezer. Eten 

blijft langer goed in je koelkast of diepvries, ook 

als je het al hebt bereid. Een extra portie soep of 

wokgroenten met zilvervliesrijst kun je maximaal 

drie maanden bewaren in je vriezer. Koop goed 

afsluitbare bakjes en zet hier de bereidingsdatum 

op, zodat je weet wanneer je het ingevroren hebt.

Zoek de verschillen op het etiket
Tip 3: ken het verschil tussen ‘TGT’ en ‘THT’. 

Op productetiketten staat vaak ‘te gebruiken 

tot’ (TGT) of ‘ten minste houdbaar tot’ (THT). 

Hoewel deze aanduidingen op elkaar lijken, 

verschillen ze wezenlijk van elkaar. De TGT-datum 

geeft aan dat je het product tot de vermelde 

datum veilig kunt consumeren. Na deze datum 

kunnen er gezondheidsrisico’s optreden en 

moet je het product helaas weggooien, ook al 

is het ongeopend. De THT-datum betekent een 

kwaliteitsgarantie. Als het product over de datum 

is, betekent dit niet meteen dat het niet meer veilig 

is voor gebruik, maar wel dat de kwaliteit minder 

kan zijn. Producten met een verstreken THT-datum 

hoef je dus niet altijd meteen weg te gooien.

O
m te beginnen is hamsteren niet nodig, 

maar het is wel handig om gezonde 

producten in je voorraadkast te hebben 

staan. We gaan zo min mogelijk de straat op om 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Dan is het prettig om voor een of twee weken eten 

en drinken in huis te hebben.

Lang houdbaar versus vers
Dat veel mensen nu kiezen voor producten die 

lang houdbaar zijn is begrijpelijk, maar lang niet 

altijd even verstandig. Vaak gaat het om bewerkte 

voedingsmiddelen die niet zo gezond zijn. De 

fabrikant voegt er in veel gevallen suiker en/of 

zout aan toe om het product langer houdbaar 

te maken. Gezonde producten als verse groente 

en fruit blijven daarentegen vaak nog geen twee 

weken goed. Hierdoor kom je als consument voor 

een uitdaging te staan.

3 tips voor een gezonde voedselvoorraad
Tip1: kies  tijdens het boodschappen doen voor 

gezonde diepvriesproducten. Diepvriesgroenten 

zijn vaak net zo gezond als verse groenten. Dit 

geldt ook voor fruit. Het voordeel ten opzichte van 

de verse varianten is dat je diepvriesgroente en 

diepvriesfruit veel langer kunt bewaren. 

een gezond
voorraadje
aanleggen

artikel
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Het zal je niet ontgaan zijn: de discussie
over koolhydraten is al jaren in volle gang. 
Volgens sommigen moet je koolhydraten 
volledig uit je voedingspatroon schrappen.
Volgens anderen vormen koolhydraten een 
belangrijke bron van energie, en bevatten 
ze de nodige gezonde voedingsstoffen.
Wat is nu de waarheid over koolhydraten?

t e k s t  R i c o  H o p
b e e l d  D a i s y  K o m e n

Dit is de 
waarheid over
koolhydraten

artikel
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K
oolhydraten bestaan uit verschillende 

ketens van moleculen. Het lichaam moet 

die ketens in kleine stukjes knippen tot 

voornamelijk glucose. Hoe korter deze ketens, 

hoe sneller ze worden opgenomen in het 

bloed. De snelheid waarmee de koolhydraten 

worden opgenomen hangt ook af van de 

verdere samenstelling van het product, zoals de 

hoeveelheid vetten en vezels. Bronnen van snelle 

koolhydraten zijn bijvoorbeeld snoep, koekjes, 

jam, witbrood, cornflakes, witte rijst en suikerrijke 

dranken als frisdrank en vruchtensap.

Bronnen van langzame koolhydraten hebben 

langere ketens van koolhydraatmoleculen en 

meer vezels. Ze worden daardoor langzamer 

door je lichaam opgenomen. Je bloedsuiker stijgt 

langzamer en de piek wordt ook minder hoog. 

Daarom zijn ze beter voor je bloedsuiker. Kies 

daarom voor producten waar het woord ‘volkoren’ 

voor staat en voor zilvervliesrijst, erwten, bonen 

en linzen. Daar zitten veel vezels in die zorgen voor 

een langzamere stijging van de bloedsuiker. Ook in 

groenten en fruit zitten veel vezels. Hoe langzamer 

je bloedsuiker stijgt, hoe beter. Eet dus liever geen 

bronnen van snelle koolhydraten, die zorgen voor 

een snelle stijging van je bloedsuikerspiegel.

Eet liever geen bronnen 
van snelle koolhydraten, 
dit zorgt voor een 
snelle stijging van je 
bloedsuikerspiegel.
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Glycemische respons en index
Hoewel twee verschillende producten dezelfde 

hoeveelheid koolhydraten kunnen bevatten, 

kunnen ze in een verschillend tempo in je bloed 

komen. Dit heeft te maken met de ‘glycemische 

respons’ van het voedingsmiddel, dus de manier 

waarop jouw bloedsuiker reageert op het gegeten 

product. Om hier een beeld van te krijgen wordt 

de ‘glycemische index’ gebruikt. Deze index 

geeft een inschatting voor de snelheid waarmee 

je bloedsuikerspiegel stijgt als je 50 gram 

koolhydraten uit een bepaald voedingsmiddel 

binnenkrijgt. De glycemische index is vooral 

bedoeld als handig hulpmiddel om verschillende 

producten met elkaar te vergelijken. Maar er 

zijn veel (persoonlijke) factoren die van invloed 

kunnen zijn op deze waarde, dus houd je er niet te 

veel aan vast. Denk aan de samenstelling van de 

maaltijd, de bereidingswijze en de bereidingsduur, 

maar ook aan portiegrootte en de temperatuur 

van je eten.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Op basis van wetenschappelijk onderzoek 

adviseert de Gezondheidsraad 40 tot 70 procent 

van onze energiebehoefte uit koolhydraten te 

halen. Krijg je minder koolhydraten binnen, dan 

doet je lichaam eerst een beroep op de opslag 

van koolhydraten in je spieren en lever. Ook wel 

glycogeen genoemd. Als deze voorraden (bijna) 

op zijn dan gaat je lichaam ook eiwit en vet 

als energiebron gebruiken. Bestaat meer dan 

70 procent van je dagelijkse calorie-inname 

uit koolhydraten, dan kan dit zorgen voor een 

tekort aan eiwitten, vetten en andere gezonde 

voedingsstoffen in je dagelijkse voedingspatroon. 

Zorg dus altijd voor een goede balans en haal 

je koolhydraten uit gezonde producten, zoals 

volkoren graanproducten, peulvruchten, groente 

en fruit. De eerder genoemde bronnen van snelle 

koolhydraten in ongezonde producten als snoep, 

koek, vruchtensap en frisdrank kun je het beste 

vermijden. 

Overleg altijd met diëtist en/of arts
Op de lange termijn lijkt een koolhydraatarm of 

-beperkt voedingspatroon niet effectiever dan 

andere diëten of voedingspatronen. Wil je weten 

of een koolhydraatarm of -beperkt dieet bij je 

past, vraag dan advies van een diëtist en/of arts. 

Zo bespreekt een diëtist met jou een haalbaar 

streefgewicht, welk voedingspatroon het beste bij 

jou past en hoe je na het afvallen de hoeveelheid 

koolhydraten weer langzaam uit kan breiden. 

Let op met diabetesmedicatie: voor mensen 

met diabetes type 2 die SGLT-2 remmers of SU-

derivaten gebruiken  of mensen met diabetes 

type 1  met een insulinebehandeling is het niet 

verstandig om zonder overleg met de behandelend 

arts de hoeveelheid koolhydraten in de voeding 

drastisch te verminderen. Het aanpassen van de 

hoeveelheid koolhydraten vraagt in alle gevallen 

om aanpassing van de medicatie, doe dit altijd 

in goed overleg met de behandelend arts en 

mogelijk ook de diëtist.

Koolhydraatarm en koolhydraatbeperkt
Op basis van onderzoek weten we dat het 

voor sommige mensen kan helpen om een 

koolhydraatarm of koolhydraatbeperkt dieet te 

volgen. Bijvoorbeeld om de suikerspiegel beter 

te reguleren of om af te vallen. Ons advies: 

kies niet zomaar voor een koolhydraatarm of 

koolhydraatbeperkt dieet, maar doe dit altijd in 

overleg met een diëtist. Bij overgewicht en diabetes 

type 2 kan het helpen om een dieet te volgen met 

minder koolhydraten. Met een koolhydraatarm of 

koolhydraatbeperkt voedingspatroon is het soms 

namelijk eenvoudiger om overtollige kilo’s kwijt te 

raken of de bloedsuikerspiegel beter te reguleren. 

Een lichte koolhydraatbeperking, waarbij je 150 

tot 200 gram koolhydraten per dag binnenkrijgt, 

kan al een positief effect hebben. Anderen zullen 

baat hebben bij een matige beperking (70 tot 150 

gram per dag), een sterke beperking (minder dan 

70 gram per dag) of een ketogeen dieet van 20 tot 

maximaal 50 gram koolhydraten per dag. 
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‘Ik had zoveel behoefte 
aan suiker dat ik er 

’s nachts over droomde’
Robin van Beek is al 37 jaar werkzaam in de entertainmentwereld. 
Zo is hij zanger, vocal coach van Andre Hazes en Romy Monteiro 
en eigenaar van een bedrijf met 40 andere vocal coaches. Zolang 
Robin zich kan herinneren is hij ‘verslaafd’ aan suiker en kende hij 

hoge pieken en diepe dalen. Zoete verleidingen weerstaan blijft 
lastig, maar inmiddels is de 48-jarige goed op weg om de

‘verslaving’ achter zich te laten. 

t e k s t  S e v a n  B a r s a m o g l u

interview

Robin van Beek
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te eten. Het meest confronterend was als ik mezelf 

op tv terugzag. Ik zag er echt niet uit. Op mijn 

38ste stopte ik met sporten en in 10 jaar tijd ging 

ik van 72 kilo naar 93 kilo.’

Tegen welke dagelijkse problemen  en

verleidingen loop je aan en hoe ga je hier 

dan mee om? 

‘Dat er waar je ook komt een continu aanbod van 

suiker is. De supermarkt, benzinepomp, noem 

het maar op. Als je bij een benzinepomp alle 

producten met suiker weghaalt, staat praktisch 

het hele pompstation leeg. Bij visite wordt er ook 

continu suiker onder je neus geschoven. Ik voel 

mij dan bijna schuldig om nee te zeggen, want ja, 

ze zijn ook nog speciaal voor jou naar de bakker 

geweest om iets lekkers te halen. Zie dan maar 

‘nee’ te zeggen.’

En hoe gaat het als je aan het werk bent?

‘Ook tijdens mijn werk moet ik verschillende 

verleidingen weerstaan. Als zanger en vocal 

coach ben ik vaak ’s nachts nog onderweg en 

heb ik weinig regelmaat op een dag. Naast de 

vele tankstations die ik onderweg tegenkom, 

ben ik vaak in een opnamestudio waar de meest 

ongezonde lekkernijen voor je neus staan. De 

Hoe komt het dat je ‘suikerverslaafd’ bent?

‘Mijn ‘suikerverslaving’ is al op jonge leeftijd 

begonnen. Zonder dat mijn moeder het besefte, 

kreeg ik veel te veel suiker binnen. Of het nou ging 

om snoepjes, een broodje hagelslag, limonade, 

koekjes, klontjes suiker bij de thee en kwark voor 

het slapengaan. De hele dag kon ik pakken wat 

ik wilde. Ik neem mijn moeder niets kwalijk, want 

ze deed het met de beste intenties. Achteraf denk 

ik dus wel dat mijn ‘verslaving’ daar is begonnen, 

omdat mijn lichaam van jongs af aan gewend 

raakte aan alle suikers. Een van de redenen 

waarom het niet opviel dat ik veel te veel suiker 

binnenkreeg, is dat ik zoveel kon eten als ik wilde. 

Ik kwam geen gram aan als kind en tiener, mede 

ook omdat ik drie keer in de week voetbalde en 

daarnaast ook voldoende bewoog.’

Wanneer kwam je erachter dat jouw

‘suikerverslaving’ uit de hand liep?  

‘Ik wist diep in mijn hart altijd wel dat ik ‘verslaafd’ 

was. Net zoals je weet dat te veel roken ook niet 

goed voor je is. Vijf jaar geleden kwam ik echt 

tot het besef dat het anders moest. Ik paste mijn 

kleding niet meer, ik werd kortademig als ik de 

trap opliep en ik had continu de drang om suiker 

paar maanden ben ik pas echt goed bezig. Eerst 

probeerde ik zo snel mogelijk op mijn normale 

gewicht te komen. Ik at alleen yoghurt, hongerde 

mezelf uit en spinde vijf keer per week. Dat ging 

in het begin heel goed, maar je geeft je lichaam 

geen tijd om van de suiker te ontwennen. Daarna 

duik je de tv-studio in en daar staan dan weer 

allerlei zoetigheden om je heen. Je drinkt een keer 

limonade en voordat je het weet zit je weer in je 

oude patroon en kom je aan. De echte serieuze 

afkickpoging waar ik eigenlijk nu nog steeds in 

zit, begon een aantal maanden geleden. Ik ging 

geleidelijk gezondere keuzes maken.’

Kun je een aantal voorbeelden geven van

deze gezondere keuzes?

‘Een visje in plaats van een frikandel speciaal 

of een cracker in plaats van een Twix. Dat ging 

best wel goed, maar na ruim twee maanden had 

mijn lichaam nog steeds behoefte aan suiker. 

Om van die behoefte af te komen, heb ik een 

detox-kuur gedaan van vijf dagen waarbij ik 

alleen groentesappen dronk. De Nationale Suiker 

Challenge is ook een soort detox-week waarbij 

je alle toegevoegde suikers laat staan en kunt 

afkicken!’

makkelijkste weg is om ongezond te leven. 

Gelukkig kan ik alle verleidingen de laatste tijd 

beter weerstaan en gaat het de goede kant op.’

Wat is de impact van je ‘suikerverslaving’ op

je dagelijks leven?

‘Als ik veel suiker binnenkrijg, ziet de kleur van 

mijn huid er grauw uit, wittig. En ik krijg last van 

een opgeblazen gevoel. Op een gegeven moment 

kom je in een vicieuze cirkel terecht en vraagt je 

lichaam continu om suiker. Ik vergelijk het echt met 

een heroïneverslaving. Als ik suiker binnenkrijg, 

heb ik een kort moment van geluk en daarna 

slaan de depressieve gevoelens gelijk weer toe. 

Ik ga dan op en neer qua emoties. Het is echt een 

emotionele achtbaan waar je doorheen gaat. 

Wanneer ik minder of geen suiker binnenkrijg, 

wordt mijn huid veel gezonder en gladder. Ik ben 

dan ook frisser in mijn hoofd en zoveel blijer. Als ik 

een volkoren cracker met kaas eet, in plaats van 

een gevulde koek, dan ben ik echt trots op mezelf. 

Ik ben inmiddels zoveel afgevallen dat de broeken 

van mijn kont afzakken.’

Wat heb je allemaal gedaan om van je

‘suikerverslaving’ af te komen? 

‘De laatste vijf jaar heel veel, maar de laatste 

‘Als ik suiker binnenkrijg, 
heb ik een kort moment van geluk 
en daarna slaan de depressieve 

gevoelens gelijk weer toe.’
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Heb je nog andere tips voor mensen met een

‘suikerverslaving’?

‘Probeer continu te beseffen dat 99 procent van 

de ‘verslaving’ mentaal is. We vergeten snel en 

vervallen snel in oude patronen. Daarom is het 

ook belangrijk dat je omgeving je ondersteunt. Zo 

maak ik mijn vrienden en familie zelf ervan bewust 

dat ik van de suiker moet afblijven en dat helpt 

mij. Ik probeer nu in een leefpatroon te komen 

die ik mijn hele leven kan volhouden. Daarbij 

is de weegschaal niet eens zo belangrijk. Het 

belangrijkste is dat je lekker in je vel zit.’

Hoe zie je de toekomst voor je?

‘Een energiek afwisselend leven waarin ik een 

goede balans vind tussen genieten en gezond 

leven. Als zanger wil ik mensen inspireren met 

liedjes die uit het leven zijn gegrepen en mensen 

bewust maken dat het echte geluk in liefde zit. Ik 

was vergeten hoe fijn het is om een gezond lichaam 

en een gezonde geest te hebben. Daar gaat ook 

één van mijn liedjes over uit mijn nieuwe album. 

Bijna niemand wist dat ik een ‘suikerverslaving’ 

had en dan kun je je heel erg eenzaam en rot 

voelen. Maar diep van binnen wist ik dat ik moest 

vechten en dat ik er weer bovenop zou komen.’

Meer weten over Robin?

robinzingt.nl

facebook.com/robinzingthet

instagram.com/robin_vanbeek

En, ging dat een beetje?

‘Die vijf dagen waren letterlijk en figuurlijk een 

nachtmerrie. Ik had zoveel behoefte aan suiker 

dat ik ’s nachts over suiker droomde. Het ene 

moment had ik ontzettende rillingen en het andere 

moment zweette ik alles eruit. Toen ben ik echt als 

een junk afgekickt. Na de detox-kuur proefte alles 

beter. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Mijn 

omelet smaakte lekker dan ooit.’

Hoe voorkom je dat je weer in jouw oude

patroon valt? 

‘In de basis gaat het om de echte wil om te 

veranderen en gezonder te gaan eten en drinken. 

Dat gaat helaas niet van de ene op de andere 

dag. Je moet jezelf de tijd gunnen om een nieuw 

eet- en drinkpatroon aan te leren en de suiker af 

te bouwen. Als je denkt dat je in twee maanden 

klaar bent met een ‘verslaving’, dan steek je je 

kop in het zand. Ik kan nu weer een klein koekje 

eten, zonder gelijk meer te willen. Maar ik besef 

ook heel goed dat ik er nog steeds niet ben, ik 

moet blijven opletten. Suiker is nog steeds niet 

uit mijn systeem. Ik vind dat we als samenleving 

nooit moeten onderschatten wat te veel suiker 

daadwerkelijk met je kan doen.’

‘Bijna niemand wist dat ik 
een suikerverslaving had en dan

 kun je je heel erg eenzaam 
en rot voelen.’
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Zo’n vijf jaar geleden opende het Diabetes Fonds de 
allereerste Suiker Afkickkliniek ter wereld. Hoewel het hier 

natuurlijk niet ging om een echte afkickkliniek was het 
doel helder: Nederland bewustmaken van de hoge 

suikerinname en de gevolgen daarvan op de gezondheid. 
Anno 2021 zijn we nog steeds onbewust ‘verslaafd’ aan 

suiker. Hoe kan dat? Dit is wat zoet met ons doet.

Voorzien in zoete behoeftes
Fabrikanten spelen handig in op onze zoete 

behoeftes door suiker toe te voegen aan hun 

producten. Denk hierbij aan de toegevoegde 

suikers in zuivel en ontbijtgranen maar ook in 

producten waar je het niet zo snel van verwacht, 

zoals satésaus en chips. Bijkomend voordeel 

voor de voedingsindustrie is dat suiker een erg 

goedkoop middel is dat niet alleen de smaak van 

een product versterkt, maar ook gebruikt kan 

worden als conserveer- of kleurmiddel. Bovendien 

leven we in een ongezonde omgeving waarin we 

bijna continu geconfronteerd worden met zoete 

verleidingen en gezonde alternatieven ontbreken 

of duurder zijn.

Suikerjunkie
Mede hierdoor krijgen we in Nederland iedere 

dag meer suiker binnen dan goed voor ons is. 

Wekelijkse consumeren we in Nederland bijna 100 

suikerklontjes. We eten zo’n 210 gram snoepgoed 

en drinken ongeveer 4 liter suikerrijke frisdrank, 

iedere week weer. Door de consumptie van 

bewerkte producten hebben we al vroeg in het jaar 

onze suikerlimiet bereikt. Op 3 november heeft de 

gemiddelde Nederlander tussen de 31 en 50 jaar 

zijn of haar suikers voor een heel jaar al binnen. En 

juist doordat we als het ware ‘geprogrammeerd’ 

zijn om voeding tot ons te nemen op het moment 

dat we het tegenkomen, is de vergelijking met 

een ‘suikerjunkie’ niet zo vreemd. Al ligt het dus 

wetenschappelijk gezien iets genuanceerder.

S
uiker en geluk zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Eten we een zoete 

suikerrijke snack, dan maken onze 

hersenen dopamine aan. Dopamine wordt ook 

wel het ‘gelukshormoon’ genoemd en zorgt 

voor een prettig gevoel. Bovendien stimuleert 

dopamine de behoefte aan nog meer zoetigheid. 

Dit is de reden dat veel mensen spreken van een 

‘suikerverslaving’. 

Suiker versus drugs
Wetenschappelijk gezien ligt dit net iets 

genuanceerder. We kunnen de ‘suikerverslaving’ 

niet vergelijken met een verslaving zoals we 

die kennen bij drugs. Want waar drugs het 

beloningssysteem in ons brein kunnen aantasten, 

kan suiker dit niet. Toch wordt er de laatste jaren 

nog altijd veel onderzoek gedaan naar het effect 

van suiker op onze hersenen. Hierbij komen 

steeds weer nieuwe zaken aan het licht. Zo zou 

een hoge suikerinname ons beloningssysteem zo 

sterk activeren waardoor dwangmatig eten kan 

worden opgewekt.

suikerjunkies:
wat zoet met

ons doet
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Vijf jaar geleden opende het Diabetes Fonds in Amsterdam 
de allereerste Suiker Afkickkliniek ter wereld. Suiker activeert 
het beloningscentrum in de hersenen. Het zorgt voor de afgifte 
van de stof dopamine. Deze stof geeft een prettig gevoel. Dit 
effect stimuleert onbewust het eten van meer suikerrijk eten.



‘Ik wil mijn kleinkinderen
meemaken als oude en 

gezonde opa.’
De 66-jarige Han Seijger is een trotse opa die jarenlang met 
diabetes heeft geworsteld. Vijf jaar geleden gooide hij zijn 

leefstijl om met behulp van het programma Keer Diabetes2 Om.
Nu is hij een inspirator voor mensen met diabetes type 2 die
ook gezond oud willen worden. ‘De nieuwe leefstijl zit in mijn 

systeem en is een automatisme geworden.’

t e k s t  S e v a n  B a r s a m o g l u

interview

Han Seijger
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diabetes. Ik fietste weleens naar mijn werk en ik 

heb vaak een hypo onderweg gehad. Maar toen 

wist ik helemaal niet dat die symptomen hoorden 

bij diabetes.’

Wat voor symptomen had je?

‘Ik had honger en dacht vaak dat ik te weinig 

had gegeten. Op dat soort momenten wist ik niet 

hoe snel ik naar ik een ijskraam moest om een 

ijsje te halen. Of ik plunderde thuis de koelkast 

leeg om maar wat voeding binnen te krijgen. 

Voor mijn gevoel moest dat, anders had ik het 

idee dat ik om ging vallen. Naast het symptoom 

honger, transpireerde ik veel en had ik ook vaak 

gevoelloze armen en benen en wondjes die niet zo 

makkelijk genazen.’

Hoe leefde je voordat je de diagnose kreeg?

‘Ik ben een ontzettende lekkerbek. Het maakte 

niet uit wat, want ik at het wel en het liefst veel. 

Ik was verzot op pasta’s, rijsttafels en brood. Dus 

veel koolhydraatrijk eten. Daarnaast kookte ik 

ook veel met kant-en-klare pakjes en zakjes. Daar 

zitten veel toegevoegde suikers en zouten in. Qua 

beweging was het de auto instappen en uitstappen. 

Ik werkte op dat moment voor de technische 

recherche en dat was vooral zittend werken. Toen 

Wanneer kreeg je de diagnose?

‘Ongeveer 20 jaar geleden bij de huisarts. Mijn 

vrouw had een afspraak voor mij gemaakt, omdat 

ze zich zorgen maakte. Ik woog te veel, zat als een 

luie vent in mijn stoel en had nergens zin in. Ik zei 

zelf dat het kwam door mijn werk, omdat ik het 

daar niet zo naar mijn zin had op dat moment. Zij 

dacht dat er meer aan de hand was en ze had dus 

ook gelijk.’

Wat deed de diagnose met je?

‘Ik ben een hele nuchtere Nederlander die dacht: 

Geef me dat pilletje en dan gaan we gewoon weer 

verder. Ik realiseerde mij toen de gevolgen nog niet. 

Een paar maanden later moest ik terugkomen bij 

de huisarts en kreeg ik weer een pilletje erbij. Dat 

werd steeds meer en mijn pillen tegen cholesterol 

werden ook opgehoogd. Toen realiseerde ik mij 

pas echt dat ik diabetespatiënt was. Ik raakte 

meer en meer in een neerwaartse spiraal.’

Had je de diagnose verwacht?

‘Nee, totaal niet. Ik voelde me eigenlijk wel een 

gezonde vent en ik dacht dat er geen diabetesgeval 

in de familie was. Toen ik mijn vader echter 

vertelde dat ik diabetes had, zei hij dat hij het al 

jaren had. Achteraf gezien had ik al veel langer 

maakt je dik en is een aanslag op je hart- en 

bloedvaten. Binnen de kortste keren was ik 16 kilo 

zwaarder, zonder extra te eten. Zes jaar geleden 

kreeg ik een lichte hartaanval. Vervolgens kreeg 

ik weer extra medicijnen zoals bloedverdunners 

en bètablokkers. Mijn verpleegkundige zei tegen 

mij: Als je zo doorgaat zul je nooit een oude 

opa worden. Dat maakte veel indruk op me en 

was voor mij de ommekeer. Toen besefte ik pas 

echt dat het slecht met mij ging en dat ik aan 

het afglijden was. Ik wilde perse een gezonde 

oude opa worden en bij mijn kleinkinderen zijn. 

Die motivatie gaf mij een flinke zet in de goede 

richting. De verpleegkundige zei bovendien dat 

er een leefstijlprogramma was voor mensen met 

diabetes waaraan ik mee kon doen.’

Hoe zag dat programma eruit?

‘De stichting Voeding Leeft startte een pilot met 

de naam Keer Diabetes2 Om. Voeding Leeft werkt 

met de vier pijlers: eten, bewegen, ontspannen 

en slapen. Als deze pijlers in balans zijn, houd 

je diabetes onder controle. In het programma 

werd ik begeleid door een team aan specialisten: 

verpleegkundige, huisarts, diëtist, coach en een 

programmaleider.’

ik bij de politie in uniform zat, sportte ik nog veel 

want dat was verplicht. Het was altijd in het losse 

zand banjeren en dat vond ik helemaal niets. 

Toen ik bij de technische recherche kwam, zei ik 

tegen mezelf: Ik sport nooit meer. En dat terwijl ik 

in mijn jeugd voldoende bewoog. Ik fietste twee 

keer per dag heen en weer naar school en ik zat 

op waterpolo. En thuis aten we gezond, want mijn 

opa en oma verbouwden zelf hun groente, dus 

we aten gevarieerd en onbewerkt voedsel. Pas 

toen ik begon te werken werd mijn leefstijl steeds 

ongezonder. Bij de politie hadden we weinig tijd, 

dus dan aten we vaak langs de weg en bestelden 

we een portie Chinees en wat friet. Dat schoven we 

snel naar binnen en daarna gingen we weer snel 

door met werken. Het was een stressvolle baan 

met veel verantwoordelijkheden en onregelmatige 

werktijden, waardoor ik ook slecht sliep. En ik 

bewoog dus te weinig. Kortom, alles wat slecht 

voor mijn lichaam en geest was op dat moment, 

deed ik.’

Wanneer besloot je het roer om te gooien?

‘Toen ik opa werd. Ik zat al langere tijd in een 

neerwaartse spiraal. Naast meer pilletjes moest 

ik na een paar jaar ook insuline spuiten. Insuline 

‘Mijn verpleegkundige zei tegen mij: 
Als je zo doorgaat zul je nooit een oude 

opa worden. Dat maakte veel indruk 
en was voor mij de ommekeer.’
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Han vindt het leuk om lezingen te geven over hoe je een gezonde leefstijl bereikt.
Dit doet hij onder andere voor Voeding Leeft. ‘Ik krijg veel positieve reacties.’

‘Mensen waarderen dat ik het eerlijke verhaal vertel: dat je dus ook fouten 
kan maken en een keer een terugval kan krijgen.’
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uiteindelijk moet ik het wel zelf doen. In het begin 

moest ik leren welk eten goed voor mij was. Na 

een bord macaroni was mijn bloedwaarde te 

hoog. Dan wist ik dat ik de macaroni moest 

vervangen door bijvoorbeeld stukjes courgette. Ik 

kan nog steeds hartstikke lekker en veel dingen 

eten. Als het maar onbewerkt is en de verhouding 

koolhydraten, vetten en eiwitten in balans is.’

En hoe gaat het qua beweging?

‘Naast gezond eten is sporten belangrijk, maar ik 

heb een hekel aan sporten. Dus op een gegeven 

moment dacht ik: hoe kan ik meer bewegen? 

Daarom heb ik trucjes bedacht. De container heb 

ik achter in de tuin gezet en alles wat groter is 

dan een luciferdoosje breng ik meteen weg. Zo 

loop je tien keer heen en weer op een dag. Ook 

leg ik niets meer op de trap, maar breng ik het 

gelijk naar boven. Als ik moet zappen voor de tv, 

dan ga ik nu standaard staan. Buiten stap ik een 

bushalte eerder uit en parkeer ik mijn auto buiten 

het centrum van de stad. Dat is ook weer extra 

beweging. En vroeger fietste ik nooit, maar met 

mijn elektrische fiets maak ik veel kilometers.’

En hoe gaat het met slapen en ontspannen?

‘Ik had vroeger veel stress door mijn baan en sliep 

Hoe ben je van start gegaan?

‘Ik werd vanaf het begin gestimuleerd om mijn 

leefstijl te veranderen en op zo’n manier dat ik dat 

de rest van mijn leven kan volhouden. Mijn vrouw 

moest ook een dag mee, omdat het belangrijk is 

dat je omgeving ook ziet wat er nodig is voor een 

gezonde leefstijl. De pilot duurde een halfjaar met 

vijf fysieke bijeenkomsten en een overnachting. 

Die overnachting is heel belangrijk, omdat de 

verpleegkundige medicijnen afbouwt en de hele 

nacht deelnemers kan observeren. Naast het 

afbouwen van medicijnen adviseert de diëtist 

over gezonde voeding en is de coach vooral 

bezig met je mentale gezondheid: dus of je eerlijk 

bent naar jezelf en hoe je na een terugval jezelf 

herpakt. Na dat halfjaar kon ik nog anderhalf jaar 

gebruikmaken van een online forum en was de 

diëtiste beschikbaar om vragen te beantwoorden.’

Lukt het om de nieuwe leefstijl in de praktijk 

te brengen?

‘Ik heb nu ruim vijf jaar diabetes onder controle. 

Dat komt omdat ik nu meer kennis en ervaring heb 

en mijn gedrag heb aangepast wat betreft eten, 

bewegen, ontspannen en slapen. De specialisten 

hebben mij de goede kant op geduwd, maar 

Hoe houd je je nieuwe leefstijl vol?

‘De nieuwe leefstijl zit in mijn systeem en is een 

automatisme geworden. Maar mijn belangrijkste 

motivatie is dat ik mijn kleinkinderen wil meemaken 

als oude en gezonde opa. Wat mij ook stimuleert 

is om mensen uit te nodigen en gezonde gerechten 

voor hen te maken. Ik heb nooit een afzegging 

gehad en iedereen vind het lekker. Creatief bezig 

zijn met voeding vind ik mooi. Zo heb ik laatst 

bijvoorbeeld boerenkoolsoep gemaakt.’

Heb je nog tips voor mensen met diabetes 

type 2 die gezonder willen leven??

‘Zoek een motivatie om je leefstijl te veranderen. 

Het hoeft niet iets gigantisch te zijn. Zoek iets 

waarvoor je dingen kunt doen en laten. Als ik aan 

mijn kleinkinderen denk, kan ik heel veel dingen 

doen en veel laten. Het is ook belangrijk positief 

naar de toekomst te kijken. Je kunt het gewoon. 

Ga niet gelijk van het zwaarste uit. Kijk voor jezelf 

wat mogelijk is en wees eerlijk tegen jezelf. Zoek 

mensen die verstand hebben van de materie en 

laat je goed begeleiden.’

Meer weten over Keer Diabetes2 Om?

keerdiabetesom.nl

moeilijk. Van de hele tijd denken en malen raak je 

in de stress. Ik kreeg als tip om mijn gedachtes op 

te schrijven. Bijvoorbeeld een briefje maken over 

wat ik de volgende dag ga doen. Dit  geeft mij veel 

rust. Ook heb ik thuis lampen die gedurende de 

avond langzaam automatisch uit gaan. Ik neem 

in feite langzaam afscheid van de dag, waardoor 

ik beter slaap. Mijn ontspanning vind ik in koken, 

fotograferen en in de sauna gaan. Na de sauna 

vind ik het moment van afkoelen het fijnst. Dat is 

mijn moment van mijmeren. Ik heb dat van mijn 

coach geleerd. Dan stel ik mezelf de vraag: Hoe 

gaat het met je? Ik moet dan eerlijk zijn tegen 

mezelf. Dat houdt mij op het goede pad.’

Heb je weleens een terugval gehad?

‘Ja, als één van de vier pijlers niet in balans is, dan 

heeft dat invloed op mijn bloedwaardes. Ik heb 

vorig jaar een aanrijding gehad en mijn schouder 

gebroken. Ondanks het feit dat ik gezond bleef 

eten, verslechterden mijn bloedwaardes. Dat 

kwam omdat ik slecht sliep door de pijn en meer 

stress had. Kortom, alle pijlers moeten goed in 

balans zijn om mijn diabetes onder controle te 

houden. Na het herstel van mijn schouder werden 

mijn bloedwaardes weer normaal.’

‘Zoek een motivatie om je leefstijl
te veranderen. Het hoeft niet iets

gigantisch te zijn. Zoek iets waarvoor 
je dingen kunt doen en laten.’
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Door de coronamaatregelen kan het lastig zijn om gezond 
te blijven eten. Zeker als je thuiswerkt vereist het soms 

behoorlijk wat discipline om een gezond voedingspatroon 
te blijven hanteren. En dan hebben we het nog niet eens 
over je dagelijkse dosis beweging gehad. En dat terwijl 

we juist nu zo gezond mogelijk willen zijn.

Richt je huis gezond in
De inrichting van je huis kan je stimuleren 

om de gezondere keuze te maken. Zet de 

ongezonde producten uit het zicht en zet gezonde 

voedingsmiddelen juist daar waar je ze kan zien. 

Zet een kan water op je bureau voor de dorst en 

zet wat fruit of een schaaltje met ongezouten 

nootjes klaar als je trek krijgt in een tussendoortje. 

Plan beweegmomenten in
Mis je die dagelijkse fietstocht naar je werk of die 

wandeling met collega’s tijdens de lunch? Probeer 

dan zoveel mogelijk vaste beweegmomenten 

op een werkdag in te bouwen. Tip: zet deze 

beweegmomenten bewust in je agenda of stel een 

wekker in op je telefoon. Dit helpt je om regelmatig 

in beweging te komen en voorkomt dus dat je uren 

achter je bureau blijft zitten. Doe even wat rek- en 

strekoefeningen of loop een paar keer de trap op 

en af. Iedere vorm van beweging is op deze manier 

mooi meegenomen. Een rondje fietsen, wandelen 

of hardlopen na een lange werkdag kan natuurlijk 

ook geen kwaad en is meteen een goede reden 

om niet te lang door te blijven werken.

U
it onderzoek van marktonderzoekbureau 

Ipsos komt naar voren dat 27 procent 

van de Nederlanders is aangekomen 

sinds het begin van de coronacrisis. Hetzelfde 

percentage van de mensen geeft aan sinds de 

crisis minder te sporten. Meer dan 40 procent 

van de Nederlanders probeert af te vallen en ziet 

COVID-19 als belangrijke reden wat kilo’s kwijt te 

raken. Want hoewel je een besmetting met corona 

niet kunt voorkomen met een gezond gewicht en 

gezonde leefstijl, ondersteun je wel je weerstand.

Weerstand bieden
Door gezond te eten, voldoende te bewegen en 

goed te slapen verbeter je je weerstand. En je 

zorgt er tegelijkertijd voor dat je niet aankomt in 

gewicht. Als je een goede weerstand hebt is je 

lichaam beter in staat om bacteriën en virussen te 

bestrijden. Maar gezond blijven eten en voldoende 

blijven bewegen is makkelijker gezegd dan 

gedaan. Als je thuiswerkt liggen zoete snacks in 

veel gevallen binnen handbereik.  Wil je weerstand 

bieden aan ongezonde verleidingen, dan is het 

goed om zoveel mogelijk je normale eetpatroon 

aan te houden. Snoep je op je werk ook niet? Haal 

dan geen snoep in huis of maak hierover duidelijke 

afspraken. Plan iedere dag een vast lunchmoment 

in om even weg te zijn van je computer en bewust 

een pauze te nemen.

thuiswerken:
zo houd je 
het gezond

artikel
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Na een week zonder toegevoegde suikers gelijk weer een reep
chocola naar binnen werken? Liever niet. Het geheim van een
gezonde leefstijl zit hem voor een groot deel in continuïteit.
Daarom is het belangrijk dat je er ook na deze week een gezond
voedingspatroon op nahoudt. In een omgeving vol ongezonde
verleidingen en prikkels is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

artikel

Zo houd je ook
na deze week je 
gezonde leefstijl vol

t e k s t  R i c o  H o p
b e e l d  D a i s y  K o m e n
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V
oedingsadviezen zijn doorgaans simpel. 

Volg ze op en je zult je fit en energiek 

voelen. Toch is het soms ontzettend lastig 

om alle gezonde adviezen op te volgen. Dit komt 

doordat we gewoontedieren zijn. We maken veel 

van onze keuzes op de automatische piloot, omdat 

dit ons nauwelijks energie kost. Dit geldt dus ook 

voor een groot deel van onze voedingskeuzes.

Het zijn gewoon gewoontes
En gewoontes, die zijn lastig te veranderen. We 

beginnen vaak voorspoedig en vol goede energie. 

Gezond en gevarieerd eten, veel bewegen, meer 

tijd voor ontspanning, een vast slaapritme 

aanhouden. Maar na een tijdje vallen we weer 

terug in oude, ongezonde gewoontes. Dit kan 

verschillende oorzaken hebben. Onze keuze voor 

gezond of ongezond eten vindt plaats via twee 

complexe processen in onze hersenen, namelijk 

het reflectieve en het impulsieve systeem. Ons 

reflectieve systeem is het deel dat keuzes bewust 

en langzaam overweegt en rekening houdt met de 

lange termijn. Terwijl ons impulsieve systeem juist 

heel snel, onbewust en op de automatische piloot 

keuzes maakt. 

Aangeboren voorkeur voor zoet en vet
Als we onbewust de gezonde keuze zouden 

maken, dan zou dat natuurlijk ideaal zijn. Maar 

helaas werken onze hersenen niet zo: mensen 

hebben namelijk een aangeboren voorkeur voor 

zoet en vetrijk eten. Eten doen we van nature 

om voldoende energie binnen te krijgen. Als 

wij ons lichaam snelle energie (suikers) of véél 

energie (vetten) geven, dan geven onze hersenen 

ons daar een beloning voor in de vorm van een 

gelukshormoon. Daarom geeft het eten van 

suiker of vetrijk eten ook even een fijn gevoel. 

Wat onze hersenen niet kennen is de beloning 

voor voeding dat goed is voor onze gezondheid 

op de lange termijn. Dit is dus iets dat we onszelf 

moeten aanleren en zit niet al van nature in ons 

gewoontegedrag.

Mensen hebben 
een aangeboren 
voorkeur voor zoet 
en vetrijk eten.

Nieuw gedrag aanleren
Het is te intensief om bij al onze dagelijkse 

beslissingen, waaronder zo’n 200 voedselkeuzes, 

een beroep te doen op ons reflectieve systeem. 

Een groot deel van onze voedselkeuzes maken 

we daarom via ons impulsieve systeem, zo’n 70 

procent. Hierdoor is het heel intensief om een 

nieuwe gewoonte aan te leren. Om iets op de 

lange termijn automatisch (via het impulsieve 

systeem) te doen, zul je het eerst veelvuldig via 

je reflectieve systeem (bewust) moeten doen. Het 

kost veel energie om dit voor elkaar te krijgen. 

Een goede tip is om dit stap voor stap aan te 

pakken. Ga bijvoorbeeld met een of twee nieuwe 

gewoonten aan de slag. Pas als deze gedragingen 

steeds automatischer worden, kun je met een 

nieuwe gewoonte aan de slag. Daarnaast is het 

goed om je nieuwe gewoonte altijd op hetzelfde 

moment uit te oefenen en de lat niet gelijk te hoog 

te leggen. Ga dus met iets aan de slag wat dichtbij 

je huidige leefstijl ligt. En doe het samen. Ga 

bijvoorbeeld met je gezin, partner, buurvrouw of 

een vriendin aan de slag met je nieuwe gewoonte. 

Je helpt elkaar herinneren en sleept de ander er 

doorheen als het even moeilijk is.
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Zwichten voor die chocoladereep
Een middagje winkelen, met een knorrende 

maag op de trein wachten of rond etenstijd bij 

de supermarktkassa geconfronteerd worden 

met een rek vol chocoladerepen. Weerstand 

bieden aan ongezonde verleidingen vereist een 

enorme zelfdiscipline. Heb je die reep bij de kassa 

weerstaan, word je op de weg van de supermarkt 

naar huis weer verleid door de snackbar, 

snoepwinkel of pizzeria. Ongezonde prikkels: 

je ontkomt er simpelweg niet aan. Blootgesteld 

worden aan deze prikkels betekent dat je 

zelfcontrole continu op de proef wordt gesteld. Je 

moet sterk in je schoenen staan, wil je dat frietje 

of chocolaatje keer op keer kunnen weerstaan. 

Want hoe meer we geconfronteerd worden met 

ongezonde verleidingen, hoe groter de kans dat 

onze wil om gezond te leven uitgeput raakt. Kom 

je met een tas vol gezonde boodschappen thuis, 

zwicht je alsnog voor die chocoladereep die in de 

keukenla ligt.

De voordelen van een ‘als-dan-plan’
Maar hoe voorkom je dat je zwicht voor die 

chocoladereep? Het belangrijkste is om een 

plan van aanpak te maken waarin je moeilijke 

momenten van verleiding beschrijft en een 

oplossing aandraagt. Zie het als een ‘als-dan-

plan’ dat je helpt om weerstand te bieden aan 

ongezonde verleidingen. Bijvoorbeeld: ‘als ik 

onderweg naar huis trek krijg en ik weet dat ik 

langs de snackbar loop, dan zorg ik ervoor dat ik 

nog een appel in mijn tas heb.’

Informeer je naasten
over je uitdagingen 
en doelen, zodat je
in ieder geval op hun
begrip kunt rekenen.

Steun van je omgeving
Om je leefstijl blijvend te veranderen is het ook 

belangrijk dat je motivatie goed is en dat je 

omgeving je steunt. Hoewel dit voor veel mensen 

vanzelfsprekend zal lijken, werkt het in de praktijk 

vaak anders. Lang niet iedereen is dag in, dag 

uit even gemotiveerd. En lang niet ieder familielid 

zal je aanmoedigen om lekker te gaan sporten  in 

plaats van die Netflix-serie te kijken, terwijl je dat 

zetje soms wel echt even nodig hebt. Kortom: je 

hebt steun nodig. Van jezelf, en van je omgeving. 

Met de juiste ondersteuning kun jij een nieuwe 

leefstijl ontwikkelen en deze blijvend volhouden. 

Zoek daarom naar inspiratie als je een dag wat 

minder gemotiveerd bent. Dit kan voor de één 

een pakkende quote zijn en voor de ander een 

energiek lied. Maar het belangrijkste is om ergens 

op te schrijven waar je het allemaal voor doet. 

Wat is de reden dat je gezonder wil leven? Wat 

is je innerlijke drijfveer? Probeer het antwoord op 

deze vragen visueel te maken. En wat je omgeving 

betreft: informeer je naasten over je uitdagingen 

en doelen, zodat je in ieder geval op hun begrip 

kunt rekenen. 

Dankzij deze handige tips kun jij je
leefstijl blijvend veranderen

Om de kans op gedragsverandering te vergroten 

en je gezonde leefstijl ook na de Nationale Suiker 

Challenge vol te houden, geven we je de volgens 

tips: stel realistische doelen voor jezelf, zoals 

een realistisch streefgewicht als je wilt afvallen. 

Maak vervolgens een plan van aanpak waarin je 

beschrijft hoe je je  om je doelen wil bereiken. Als 

je het even zwaar hebt, schakel dan de hulp in 

van vrienden of familie en zoek afleiding tijdens 

moeilijke momenten. Ga bijvoorbeeld een rondje 

wandelen als je trek hebt in een reep chocola 

of een andere zoete snack. En maak eventueel 

gebruik van professionele begeleiding, zoals een 

coach, personal trainer of diëtist.
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‘Gedragsverandering
is een stug proces’

Hanneke de Bruin is deskundig op het gebied van gedrag en 
gedragsbeïnvloeding. Hierbij richt ze zich voor een belangrijk 

deel op eet- en beweeggedrag. Hoe werkt het menselijk
brein eigenlijk en hoe kun je gedrag veranderen? 

t e k s t  S e v a n  B a r s a m o g l u

interview

Hanneke de Bruin
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daarvan zijn hartstikke goed. Het is fijn om zo’n 

stramien te hebben, om je gedrag te veranderen, 

maar het blijft wel heel persoonlijk. Je moet in 

eerste instantie zelf willen veranderen en in staat 

zijn om te kunnen veranderen. Het is niet alleen 

wilskracht. Je moet het ook kunnen in de zin van 

vaardigheden en mogelijkheden. Daarbij heeft 

iedereen een andere startpositie. Iemand die 100 

kilo weegt, heeft wat meer uitdagingen en letterlijk 

meer ballast dan iemand die op een normaal 

gewicht is en gezond wil leven.’

Welke afhankelijkheden zijn van invloed op

gedrag?

‘De eerste afhankelijkheid is je zelfbeeld. Als je een 

heel negatief zelfbeeld hebt en denkt dat je altijd 

faalt, dan is het veel moeilijker te geloven dat je 

het kan. Je sociale context is ook heel belangrijk. 

Stel, je hebt diabetes en de rest van het gezin 

niet, dan ben jij de enige die zijn leefstijl moet 

aanpassen. De rest heeft geen directe aanleiding 

om hun ongezonde leefstijl te veranderen. Dan 

is het heel erg lastig om in je eentje gezonder te 

leven. We worden dan steeds weer blootgesteld 

aan de ongezonde verleidingen om ons heen. En 

het is moeilijk om die steeds te moeten weerstaan. 

Waarom ben je gedragsdeskundige geworden?

‘Het heeft mij altijd geboeid waarom mensen de 

dingen doen, die ze doen. Na mijn studie kreeg 

ik last van mijn gezondheid en toen werd het tijd 

om zelf iets aan mijn eigen gedrag te veranderen. 

Ik realiseerde mij namelijk na een tijdje dat mijn 

gezondheidsklachten veel met mijn gedrag te 

maken hadden. Er klopte iets niet, maar wat het 

precies was, wist ik niet. Ik heb toen een jaar 

thuisgezeten en intensief onderzoek gedaan. Dat 

was mijn eerste kennismaking met gedrag en 

gedragsverandering. Toen realiseerde ik mij dat 

een belangrijk gedeelte van gedragsverandering 

zit bij bewustwording. Zien en beseffen wat je wel 

en niet doet en waarom sommige dingen wel of niet 

veranderen. Kortom, dat ik gedragsdeskundige 

ben geworden, is geboren uit de wens om mijn 

eigen gedrag te doorzien en te veranderen.’

Hoe lastig is het om gezond gedrag aan te 

leren?

‘Gedragsverandering is een heel stug proces. 

Het is voor niemand makkelijk nieuw gedrag aan 

te leren. Iedereen kan veranderen, maar voor 

de een is het moeilijker dan de ander. Er zijn 

modellen, er zijn stappenplannen voor en veel 

Hoe kun je gedrag veranderen?

‘Het SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel 

Realistisch Tijdsgebonden) maken van je doelen 

is een goed hulpmiddel. Het gaat erom: wat is er 

voor jouw haalbaar en wanneer? Soms zijn de 

stapjes voor sommige mensen heel klein, maar 

het belangrijkste is dat je voortgang boekt. Je 

hebt overigens twee soorten gedrag: bewust en 

onbewust gedrag. Bij bewust gedrag denk je na 

voordat je iets gaat doen. Je neemt een beslissing 

en daar ga je je naar gedragen. Bij onbewust 

gedrag moet je denken aan impuls-, gewoonte- 

en emotioneel gedrag. Dan heb je al iets gedaan 

voordat je het door hebt. Bijvoorbeeld een 

frikandel uit de muur halen en gelijk opeten, terwijl 

je er daarna spijt van hebt.’

Hoe kun je die spijt voorkomen?

‘Bewust gedrag is makkelijker te veranderen dan 

onbewust gedrag, omdat er een moment van 

bewustwording komt. Terwijl onbewust gedrag 

vanzelf gaat. Gewoontegedrag kun je veranderen 

door jezelf te monitoren. Houd bijvoorbeeld 

een dagboek bij met hoeveel je beweegt en zit. 

Mensen zijn vaak veel positiever over hun eigen 

gedrag dan in de werkelijkheid. Als iemand vier 

Als iedereen om je heen zit te snoepen is het lastig 

om dit zelf niet te doen. We zijn geneigd elkaars 

gedrag te kopiëren. Dat is een oerinstinct. We 

weten bijvoorbeeld dat mensen die overgewicht 

hebben zich vaak begeven tussen andere mensen 

met overgewicht. Ze ervaren hun overgewicht 

daardoor als normaal. Dit noemen we ook wel 

de sociale norm. Kennis en vaardigheden zijn ook 

belangrijk. Met alleen kennis kom je er niet. Heb 

je de vaardigheid om informatie op internet te 

vinden over diabetes? Begrijp je wat daar staat? 

En kun je dat vertalen naar je eigen situatie? Voor 

de een is het gesneden koek, bij de ander gaat het 

een stuk lastiger. Een andere afhankelijkheid is 

realisme. Je kunt niet zomaar 20 kilo afvallen. Als 

je al jaren te zwaar bent, dan gebeurt dat niet in 

een paar weken en waarschijnlijk ook niet in een 

jaar. Sterker nog, 10 á 20 kilo afvallen is iets wat 

de meeste mensen niet lukt. Zeker niet voor de 

lange duur. Tot slot is stress is ook een belangrijke 

afhankelijkheid. Als je veel stress hebt en moet 

nadenken over geld verdienen en openstaande 

schulden, dan is er in je brein minder vrijheid om 

op een rustige manier na te denken hoe je dat 

probleem gaat aanpakken.’

‘Geen verleidingen, realistische doelen 
en een ondersteunende omgeving, 
maken het veel makkelijker om je 

gedrag te veranderen.’
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de mogelijkheden en de omstandigheden. Heb 

je blessures, word je omringd door mensen die 

nooit sporten en werk je onregelmatige tijden, 

dan is het waarschijnlijk moeilijker om een gezond 

beweegritme te vinden. Het lichaam van iemand 

met zwaar overgewicht is meestal in de war. Dat 

lichaam gaat niet ineens normaal reageren als je 

gezond eet. Er zijn namelijk zaken in je lichaam 

verstoord, zoals je hormoonbalans. Als je lichaam 

al jaren niet goed verzorgd is en te veel suiker en 

vet binnenkrijgt, is dat lastig voor het lichaam. 

Een andere gewoonte aanleren is in dit geval niet 

alleen een mentaal of praktisch proces, maar ook 

een fysiek proces.’

Heb je tips voor mensen om gezonde keuzes

te maken?

‘Ga niet naar de supermarkt als je trek hebt, 

omdat je dan sneller ongezondere producten 

koopt. Mijn suggestie is om van tevoren te bepalen 

wat je ‘s avonds gaat eten en dat koopt als je nog 

geen trek hebt. Dan kom je niet in de verleiding 

om ongezond te eten, want je moet het toch doen 

met het eten wat je in huis hebt. Wat ook werkt en 

door veel partijen wordt geadviseerd is het maken 

van een boodschappenlijstje. Dit geeft richting. En 

de sociale norm. In samenwerking met de UvA heb 

ik ooit onderzoek gedaan naar suikergebruik bij 

gezinnen met een Marokkaanse achtergrond. Eén 

vrouw zei: Ik kan die thee met zes klontjes suiker 

gewoon niet weigeren, want dat is onbeleefd. Ik 

vroeg aan haar, wat een alternatieve oplossing 

zou kunnen zijn. Ze zei: Ik kan meedrinken met 

de theepot zonder suiker waar mijn moeder met 

diabetes uit drinkt. Dat was namelijk geaccepteerd. 

Een slimme oplossing, maar wel een onder valse 

voorwendselen. Dat kan een dilemma zijn en het 

drukte op haar wilskracht. Met andere woorden: 

niet ideaal.’

Hoe lang duurt het voordat je een gewoonte

hebt aangeleerd?

‘Daar kun je niet makkelijk tijd aan koppelen. Het 

is totaal afhankelijk van de complexiteit van het 

gedrag dat je wilt veranderen. Als het bijvoorbeeld 

gaat om eetgedrag, kun jij een hoop veranderen, 

maar de verleidingen blijven komen, want iedereen 

moet eten en drinken. Je wordt er dus continu 

op uitgedaagd. Er zijn in de wetenschap wel 

uitspraken gedaan over het aantal keer dat je iets 

gedaan moet hebben voordat het in je systeem 

zit. Maar het is altijd afhankelijk van de persoon, 

‘Genieten kan zeker. Je kunt jezelf 
niet altijd alles ontzeggen. Dat is 
een onhaalbaar doel. Het gaat
om balans en maat houden.’
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Uitleggen waarom je hulp wil, creëert begrip in je 

omgeving. Kortom, laat de verleiding niet regeren 

en wees de verleiding voor.’

Wat kun je beter niet doen?

‘Ja zeggen, omdat je geen nee wilt zeggen. Dat 

is ongeveer de slechtste reden om ja te zeggen, 

want je krijgt er spijt van. Je moet ja zeggen, 

als je zin hebt in taart en geniet er dan ook van. 

Maar ja zeggen, omdat je niet onaardig wilt zijn 

of uit schaamte is onverstandig. Je bent dan extra 

drempels voor jezelf aan het opwerpen, drempels 

die je juist wilt wegnemen. Overigens ben je niet 

meteen verloren als je ja zegt, terwijl je eigenlijk 

nee had willen zeggen. Je moet ook weer niet te 

streng voor jezelf zijn.’

Genieten kan dus nog steeds?

‘Genieten kan zeker. Je kunt jezelf niet altijd alles 

ontzeggen. Dat is een onhaalbaar doel. Het gaat 

om balans en maat houden. Geniet bijvoorbeeld 

van een bonbon maar vraag je partner om één 

heerlijke voor jou te kopen en de rest weg te 

leggen.’

Heeft cultuur invloed op iemands gedrag?

‘Cultuur kan ook zeker invloed hebben. Dan 

hebben we het bijvoorbeeld over het effect van 

uur achter elkaar zit, komt deze persoon met een 

dagboek tot het besef dat dit niet goed is en is 

gedragsverandering waarschijnlijker.’

Hoe kun je ongezonde verleidingen weerstaan?

‘Je moet doorkrijgen op welke momenten en in 

welke omstandigheden je wordt verleid. Als je 

dat weet, kun je alternatieven bedenken om die 

verleidingen te weerstaan. Door dat vervolgens 

te trainen kun je stapje voor stapje je gedrag 

veranderen. Als je doorhebt dat je moeite hebt 

om nee te zeggen en er staan lekkernijen voor je 

neus, dan is dat een uitdaging. Dus leer nee te 

zeggen zonder je te schamen en je daar negatief 

over te voelen. Een alternatief om lekkernijen te 

weerstaan is om het niet op dat moment aan te 

laten komen. Bij een verjaardag kun je verwachten 

dat er taart is. Bel de gastheer dan op om te vragen 

geen taart aan te bieden. Dit is lastig omdat je 

door een bepaalde schaamte heen moet, maar 

het werkt wel. Of je gaat later op de dag naar 

de verjaardag, waardoor de taart al grotendeels 

vergeven is. Het bespreekbaar maken is heel 

belangrijk. Leg het voor je gezinsleden neer als 

een voldongen feit. Als ik dit eet, heb ik kans om 

ziek(er) te worden en moet ik medicijnen slikken. 
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een supermarkt de gezonde keuze slim stimuleert. 

Daar hing boven een kassa een groot groen bord 

met de tekst: Dit is een gezonde kassa. Er was een 

klein rekje met noten, ongesuikerde gedroogde 

vruchten en groentesnacks. Bij alle andere 

kassa’s stonden snoep en chocola. Bij de gezonde 

kassa was heel bewust een kassalaan gemaakt 

die helemaal gericht was op ouders met kinderen, 

zonder ongezonde verleidingen.’

Meer weten over Hanneke?

Hanneke heeft een aantal handige boekjes 

gemaakt met tips om gezonder te leven. Een 

daarvan is ‘Beter Dit Dan Dit’, zoals je kunt zien 

op de afbeelding hierboven. Het is een boekje 

waarmee je snel en simpel kan kiezen voor een 

gezonder alternatief. Dit maakt ‘Beter Dit Dan 

Dit’ heel geschikt voor mensen met diabetes, 

vanwege de vermelding van het aandeel suiker en 

koolhydraten in producten. 

zienweteneten.nl

toremindyou.nl

twitter.com/hannekedebruin

wanneer je boodschappen doet, ga dan lopend of 

met de fiets in plaats van de auto. Dan kun je niet 

veel meenemen en je beweegt meer.’

Hoe is de situatie in supermarkten op het

gebied van gezonde voeding?

‘Er is vorig jaar een onderzoek uitgekomen waarbij 

acht supermarkten in Nederland zijn onderzocht. 

In het onderzoek ‘Superlijst gezondheid 2020’ kijkt 

men naar het assortiment, de winkelinrichting, 

reclamefolders en aanbiedingen, klantvoorlichting 

en kindermarketing. Een ander onderwerp is: 

‘heeft de supermarkt de doelstelling om gezonde 

producten te leveren en mensen te helpen met 

een gezonde leefstijl?’ De conclusie: geen enkele 

supermarkt heeft doelstellingen klanten te helpen 

om gezonde keuzes te maken.’

Wat kunnen supermarkten doen om de 

gezonde keuze te stimuleren?

‘Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat 

supermarkten een gezond assortiment aanbieden. 

Bij aanbiedingen in folders mogen meer gezonde 

producten uitgelicht worden. Ook winkelinrichting 

is belangrijk, dus meer gezonde producten op 

ooghoogte plaatsen. In Zweden heb ik gezien hoe 
Koop nu jouw exemplaar op suiker-challenge.nl en steun het Diabetes Fonds.

http://www.zienweteneten.nl/
http://www.toremindyou.nl/
https://twitter.com/hannekedebruin
https://www.diabetesfonds.nl/minder-suiker/suiker-challenge


Gezond eten en drinken, voldoende bewegen, 
goed slapen en lekker ontspannen: makkelijk is het 

allemaal niet. Continu gezond leven vereist discipline, 
en discipline heeft alles te maken met gedrag. Toch is
gedragsverandering niet onmogelijk. Zeker niet als je 

gebruikmaakt van de SMART-methode.

Meetbaar
Je maakt een doel meetbaar door er een getal 

aan te koppelen. Zo kun je achteraf nagaan of je 

het doel daadwerkelijk hebt bereikt. Bijvoorbeeld: 

Ik eet vijf keer per week volkorenbrood in plaats 

van witbrood tijdens de lunch.

Acceptabel
Zorg ervoor dat je doelstelling acceptabel is voor 

jezelf, maar ook voor je omgeving. Als je besluit 

om ’s ochtends te gaan sporten, maar daardoor 

te laat komt op je werk, dan zal je werkgever daar 

niet blij mee zijn. Zoek daarom altijd naar gedrag 

dat past bij jou én je omgeving.

Realistisch
Maak je doel niet onhaalbaar, maar blijf realistisch. 

Als je onrealistische doelen stelt, dan is de kans 

groot dat je jezelf op den duur teleurstelt. Deel je 

doel op in kleine stapjes richting het grote einddoel 

en heb geduld. Niemand kan in twee weken zijn 

hele leefstijl omdraaien. Zorg er tegelijkertijd voor 

dat je doel niet té makkelijk is. Blijf jezelf uitdagen.

Tijdgebonden
Verbind een tijd aan je doel. Vanaf wanneer ga 

je dit gedrag uitvoeren of wanneer wil je het 

hebben behaald? Om bij het voorbeeld van het 

volkorenbrood te blijven: Ik eet vanaf vandaag 

vijf keer per week volkorenbrood in plaats van 

witbrood tijdens de lunch.

V
oordat je nadenkt over je doelstelling is het 

belangrijk om stil te staan bij je motivatie. 

Stel jezelf de vraag: Waarom wil ik mijn 

gedrag veranderen? Je kunt meerdere redenen 

hebben om een gewoonte te doorbreken. Wil je 

afvallen? Vraag jezelf dan af waarom je dat wilt en 

wat het je oplevert. Als ik een paar kilo afval voel 

ik me beter en kan ik die leuke spijkerbroek weer 

aan. Of: Als ik vaker kies voor volkorenbrood dan 

witbrood, heb ik minder pieken in mijn bloedsuiker 

en voel ik me energieker.

SMART-doelen
Als je hebt bedacht welk gedrag je wil veranderen 

en de reden waarom je dit wilt doen, kun je een 

doelstellingen formuleren. Hierbij kun je gebruik 

maken van de SMART-methode. SMART staat 

voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 

en Tijdgeboden. 

Specifiek
Omschrijf concreet wat je precies wilt bereiken 

en welk gedrag of resultaat daarbij past. Ik wil 

afvallen, is niet specifiek genoeg. Stel jezelf de 

vraag hoeveel je precies wilt afvallen en op welk 

gewicht je uit wilt komen om je doel concreet te 

maken. Dus stel jezelf de vraag welke specifieke 

gewoonte je zou willen veranderen? Bijvoorbeeld 

volkorenbrood eten in plaats van witbrood. 

verantwoord
aan de slag

met je gedrag

artikel
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Omelet hüttenkäse, 
paprika en tomaat Ingrediënten

• 15 cherrytomaatjes

• 10 g verse basilicum

• 2 paprika’s

• 200 g hüttenkäse

• 5 eieren

• 50 ml halfvolle melk

• 2 eetlepels olijfolie

Bereidingswijze
Was de cherrytomaatjes en snijd doormidden. 

Snijd de verse basilicum fijn. Was de paprika, 

verwijder de zaadlijsten en snijd in kleine blokjes. 

Doe de cherrytomaatjes, basilicum en paprika

in een kom en roer de hüttenkäse erdoor. 

Klop de eieren met de melk los in een kom.

Verwarm olie in een koekenpan en bak de 

omeletten van het eimengsel. Laat de 

omeletten iets afkoelen, verdeel het 

groentemengsel erover en vouw dicht.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 401 kcal   Eiwit 28,8 g

Koolhydraten 10,2 g  Vezels 2,9 g

waarvan suikers 10,2 g  Groente 150 g

Vet 26,4 g   Zout 1,44 g

waarvan verzadigd 8,2 g

2 personen

10 minuten

koolhydraatarm, vegetarisch

Variatietip
Je kunt de groenten ook door het eimengsel 

scheppen en roerbakken zodat je een roerei 

krijgt. Ook lekker met andere groenten, zoals ui 

en champignons.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Ekomenu. Ga voor 

meer lekkere recepten naar ekomenu.nl en volg  

@ekomenu op Instagram.
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Yoghurt bowl
met noten en fruit Ingrediënten

• 1 banaan

• 1 kiwi

• 50 g blauwe bessen

• 400 g halfvolle yoghurt

• 50 g amandelen

Bereidingswijze
Pel de banaan, schil de kiwi en snijd in plakjes.

Spoel de blauwe bessen in een zeef af onder

de kraan.

Verdeel de yoghurt over twee kommen.

Leg voor een leuke garnering het fruit en

amandelen netjes naast elkaar op de yoghurt.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 366 kcal   Eiwit 15 g

Koolhydraten 32,9 g  Vezels 4,5 g

waarvan suikers 26 g  Groente 0 g

Vet 17,5 g   Zout 0,26 g

waarvan verzadigd 3,1 g

2 personen

10 minuten

vegetarisch

Variatietip
Liever wat minder koolhydraten en ‘waarvan 

suikers’? Kies dan voor één stuk fruit en laat de 

rest achterwege.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Ekomenu. Ga voor 

meer lekkere recepten naar ekomenu.nl en volg  

@ekomenu op Instagram.
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Teff pap met
anijs en kaneel Ingrediënten

• 60 g teff vlokken

• 350 ml rijstdrink, ongezoet

• 3 theelepels gemalen anijszaad

• 1 banaan

• 25 g bramen

• 30 g pecannoten (ongezouten)

• ½ theelepels kaneel

Bereidingswijze
Doe de teff samen met de rijstdrink, anijs en

kaneel in een pannetje. Breng het aan de kook 

voor 3 minuten tot het een dikke pap wordt.

Blijf roeren.

Snijd ondertussen de banaan in plakjes.

Schep de teff pap in een schaaltje en garneer 

met plakjes banaan, bramen en pecannoten. 

Breng op smaak met een extra snuf kaneel. 

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 368 kcal   Eiwit 6 g

Koolhydraten 53,8 g  Vezels 5,6 g

waarvan suikers 22,3 g  Groente 0 g

Vet 13,2 g   Zout 0,11 g

waarvan verzadigd 1,4 g

2 personen

10 minuten

veganistisch

Variatietip
Liever wat minder koolhydraten? Vervang dan de 

teff vlokken voor amandelmeel en/of de rijstdrink 

voor ongezoete amandelmelk.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Dalí Brackenie 

van Zonderzooi. Volg Dalí op Instagram via  

@zonderzooi of neem eens een kijkje op haar 

website zonderzooi.com
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Appeltaart toast
met pindakaas Ingrediënten

• 2 sneetjes volkorenbrood

• 1 appel

• 100 g kwark (naturel)

• 1 eetlepel 100% pindakaas

• 2 theelepels kaneel

• 25 g amandelen of andere noten naar keuze 

Bereidingswijze
Rooster het brood even kort in de pan, of in 

een broodrooster.

Snijd de appel in stukjes en meng met de 

kaneel. Je kunt de appel op twee manieren 

bereiden, namelijk even kort bakken in de pan

of 2 minuten in de magnetron op 800 watt. 

Maak ondertussen de amandelen fijn door ze

te hakken.

Verdeel de kwark over de sneden brood, 

verdeel hieroverheen vervolgens ook de appel 

met de amandelen. Als laatste verdeel je de 

pindakaas eroverheen. 

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 301 kcal   Eiwit 13,8 g

Koolhydraten 29 g  Vezels 6 g

waarvan suikers 11,1 g  Groente 0 g

Vet 12,9 g   Zout 0,43 g

waarvan verzadigd 1,5 g

Variatietip
Ben jij een grote eter? Dan kun je prima 2 sneetjes 

volkorenbrood nemen. En let op: alleen in de 

100% pindakaas zitten geen toegevoegde suikers. 

Bekijk daarom altijd goed het etiket.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Sanne van Lierop 

van Food by Sann. Volg Sanne op Instagram via 

@foodbysann of neem eens een kijkje op  haar 

website foodbysann.com

2 personen

10 minuten
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Yoghurt met 
appel en framboos Ingrediënten

• 1 appel

• 50 g aardbeien

• 300 g halfvolle yoghurt

• 50 g frambozen

• 60 gram TastyBasics Muesli noten en pitten

Bereidingswijze
Snijd de appel en aardbeien in plakjes.

Verdeel de yoghurt over twee schaaltjes.

Voeg de stukjes appel, frambozen en aardbeien 

bij de yoghurt.

Voeg de TastyBasics muesli toe.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 274 kcal   Eiwit 15,4 g

Koolhydraten 23,3 g  Vezels 8,9 g

waarvan suikers 18 g  Groente 0 g

Vet 10,5 g   Zout 0,2 g

waarvan verzadigd 2,9 g

Variatietip
In plaats van de koolhydraatarme muesli van 

TastyBasics kun je ook kiezen voor andere muesli 

zonder toegevoegde suikers.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Marjolein Wiersema 

van TastyBasics. Volg @tastybasics op Instagram 

voor meer lekkere recepten.
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Omeletwrap met 
groenten en geitenkaas Ingrediënten

• 4 eieren

• snufje paprikapoeder

• snufje peper 

• 100 g (kastanje)champignons

• 1 knoflookteen

• 200 g roerbakgroenten naar keuze

• 25 g walnoten

• 50 g verse geitenkaas 45+

• 1 eetlepel olijfolie

Bereidingswijze
Klop de eieren los in een kom. Verhit olijfolie in 

een koekenpan bak hierin het eimengsel. Zet 

het vuur middelhoog en laat de omelet gaar 

worden (draai eventueel een keertje om). 

Breng op smaak met paprikapoeder en peper. 

Doe daarna hetzelfde met het eimengsel voor 

nog een omelet (of gebruik 2 pannen).

Veeg de champignons schoon en snijd in plakjes. 

Pel de knoflook. Verhit in een andere koekenpan 

nog wat olijfolie. Doe de roerbakgroenten en 

champignons in de pan en pers de knoflook 

erbovenuit. Bak alles ongeveer 5 minuten. 

Schud de pan regelmatig om.

Hak de walnoten grof. Leg de beide omeletten 

op een bord. Verdeel hierover de groenten, 

walnoten en verkruimel de geitenkaas erover.

Rol de omeletten op als een wrap.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 340 kcal   Eiwit 19,7 g

Koolhydraten 3,4 g  Vezels 2,5 g

waarvan suikers 2,8 g  Groente 150 g

Vet 27,1 g   Zout 0,65 g

waarvan verzadigd 7,2 g

Variatietip
Experimenteer met allerlei verschillende soorten 

kruiden. Gebruik bijvoorbeeld eens Italiaanse 

kruiden of chilivlokken.

2 personen

10 minuten

koolhydraatarm, vegetarisch

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Ekomenu. Ga voor 

meer lekkere recepten naar ekomenu.nl en volg  

@ekomenu op Instagram.
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Ingrediënten
• 300 g yoghurt

• 60 g TastyBasics Muesli noten en pitten

• 120 g bramen (vers of diepvries)

Bereidingswijze
Doe de helft van yoghurt in een hoog glas, 

daar bovenop de helft van de bramen en bedek 

met de rest van de yoghurt.

Schep de overige bramen erop en garneer met 

de muesli. 

Ook lekker met een eetlepel zonnebloempitten 

of walnoten (ongezouten)

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 240 kcal   Eiwit 15,3 g

Koolhydraten 15,2 g  Vezels 8,5 g

waarvan suikers 11,7 g  Groente 0 g

Vet 10,5 g   Zout 0,2 g

waarvan verzadigd 2,9 g

Variatietip
In plaats van de koolhydraatarme muesli van 

TastyBasics kun je ook kiezen voor andere muesli 

zonder toegevoegde suikers.

2 personen

5 minuten

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Marjolein Wiersema 

van TastyBasics. Volg @tastybasics op Instagram 

voor meer lekkere recepten.

Yoghurt met bramen
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b e e l d  U n s p l a s h

Lunchrecepten
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Knapperige venkel
halloumi salade Ingrediënten

• 1 venkelknol

• 85 g rucola

• 100 g halloumi

• 2 handsinaasappels

• 1 avocado

• 25 g hazelnootjes

• 2 eetlepels olijfolie, extra vierge

• Enkele muntblaadjes

Bereidingswijze
Laat de voet van de venkel aan elkaar zitten. 

Verwijder de groene uitlopers. Snijd met een 

scherp mes hele dunne plakjes. 

Snijd ook de halloumi in plakjes. Snijd de 

sinaasappels in partjes. 

Halveer de avocado en verwijder de pit. Snijd 

voorzichtig het vruchtvlees (nog in de schil) een 

paar keer in de lengte in en ook in de breedte, 

zo krijg je blokjes. Haal vervolgens het vrucht-

vlees uit de schil met een lepel.

Hak de hazelnoten grof.

Grill de plakjes halloumi in een klein beetje olie.

Maak twee bordjes mooi op met alle 

ingrediënten. 

Maak af met wat olijfolie als dressing, 

muntblaadjes en gehakte hazelnootjes.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 541 kcal   Eiwit 17,6 g

Koolhydraten 13,9 g  Vezels 8,7 g

waarvan suikers 13,4 g  Groente 170 g

Vet 43,7 g   Zout 0,2 g

waarvan verzadigd 11,7 g

2 personen

15 minuten

koolhydraatarm, vegetarisch

Variatietip
Liever wat minder suiker? De sinaasappels in 

dit gerecht zijn hiervan de bron. Dagelijks wordt 

aanbevolen om 2 stuks fruit te eten. Heb je al 2 

stuks fruit gehad vandaag? Laat ze dan weg.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Marjolein Dubbers 

van de Energieke Vrouwen Academie. Kijk 

voor meer informatie eens op haar website  

energiekevrouwenacademie.nl
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Crackers met
gegrilde groenten Ingrediënten

• 1 gele paprika

• ¼ courgette

• 1 eetlepel olijfolie

• 4 TastyBasics crackers

• 60 g hummus

Bereidingswijze
Halveer de paprika, verwijder de zaadlijsten

en snijd in reepjes.

Snijd de courgette in plakjes.

Besprenkel de courgette en paprika met een 

eetlepel olijfolie en grill deze in een grillpan of 

tosti-ijzer.

Besmeer de crackers met hummus.

Verdeel de gegrilde groenten over de crackers. 

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 415 kcal   Eiwit 21,3 g

Koolhydraten 14,9 g  Vezels 11 g

waarvan suikers 5,3 g  Groente 90 g

Vet 27,9 g   Zout 0,77 g

waarvan verzadigd 3,8 g

2 personen

10 minuten

koolhydraatarm, vegetarisch

Variatietip
In plaats van de koolhydraatarme crackers van 

TastyBasics kun je ook kiezen voor andere, het 

liefst volkoren, crackers.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Marjolein Wiersema 

van TastyBasics. Volg @tastybasics op Instagram 

voor meer lekkere recepten.
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Ingrediënten
• 100 g cherrytomaatjes

• ½ komkommer

• 6 plakjes TastyBasics brood 

• 60 g hummus

• Dille

Bereidingswijze
Was de cherrytomaatjes en komkommer.

Halveer de cherrytomaten en snijd de 

komkommer in dunne plakjes.

Begin met een sneetje brood, besmeer deze

met hummus en beleg met een paar plakjes

cherrytomaat en komkommer.

Leg hier een sneetje brood op. Besmeer deze 

ook weer met hummus, nog wat meer van de 

cherrytomaatjes, komkommer en wat dille.

Dek af met het laatste plakje brood en snijd

de sandwich diagonaal door. Steek er in het

midden een satéprikker in zodat hij niet uit

elkaar valt.

Eet de cherrytomaat en komkommer die niet 

meer op brood paste er gewoon naast.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 511 kcal   Eiwit 35,9 g

Koolhydraten 17 g  Vezels 24,1 g

waarvan suikers 4 g  Groente 80 g

Vet 27,8 g   Zout 1,36 g

waarvan verzadigd 3,3 g

2 personen

5 minuten

minder koolhydraten, vegetarisch

Variatietip
In plaats van het koolhydraatarme brood van 

TastyBasics kun je ook kiezen voor ander 

koolhydraatarm brood uit de supermarkt of van 

de bakker.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Marjolein Wiersema 

van TastyBasics. Volg @tastybasics op Instagram 

voor meer lekkere recepten.

Clubsandwich
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Brood met
avocado en ei Ingrediënten

• 2 eieren

• 4 plakjes TastyBasics brood

• 1 avocado

• 1 eetlepel citroensap

• snufje peper

Bereidingswijze
Kook de eieren 6 minuten.

Rooster het brood in de broodrooster (of even 

kort in de pan). 

Halveer de avocado, verwijder de pit en haal

het vruchtvlees eruit met een lepel. Doe dit in

een kom en voeg de citroensap en wat peper toe.

Prak het met een vork door elkaar tot je een 

smeuïge spread over houdt en besmeer hiermee 

het getooste brood.

Snijd de eieren door de helft of in plakjes en

verdeel over het brood.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 450 kcal   Eiwit 29,3 g

Koolhydraten 9 g  Vezels 16,8 g

waarvan suikers 2,1 g  Groente 60 g

Vet 29,1 g   Zout 0,85 g

waarvan verzadigd 4,2 g

2 personen

10 minuten

koolhydraatarm, vegetarisch

Variatietip
Dit recept is ook lekker met rucola. Je kunt er ook 

voor kiezen om fijngesneden tomaat en ui door de 

avocadospread te doen.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Marjolein Wiersema 

van TastyBasics. Volg @tastybasics op Instagram 

voor meer lekkere recepten.
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Salade Niçoise Ingrediënten
• 200 g sperziebonen

• 4 eieren

• 1 rode ui

• 200 g cherrytomaten

• 150 g ijsbergsla

• 200 g zwarte olijven 

• 3 eetlepels olijfolie

• 2 takjes tijm

• snufje peper

• 1 blikje tonijn op olijfolie

• 1 eetlepel balsamico azijn

Bereidingswijze
Kook de sperziebonen in 6 tot 8 minuten 

beetgaar en spoel ze af met koud water, 

zodat ze niet verder garen. 

Kook ook de eieren in 6 tot 8 minuten hard. 

Laat ze schrikken onder koud water, spoel ze 

af en pel ze. Snijd de eieren in parten. 

Pel de rode ui en snijd hem in ringen. Was de 

tomaten. Snijd de ijsbergsla in grove repen.

Verhit één eetlepel olijfolie in de koekenpan

en roerbak de ui in 4 minuten gaar. Bak de 

tomaatjes, olijven en tijmblaadjes 2 minuten 

mee. Breng op smaak met wat peper.

Laat de tonijn uitlekken.

Verdeel de ijsbergsla en gebakken groenten 

over de borden en garneer met de uitgelekte 

tonijn en de eieren.

Klop een dressing van de balsamico azijn en 

2 eetlepels olijfolie, breng op smaak met wat 

peper.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 648 kcal   Eiwit 33,6 g

Koolhydraten 15,4 g  Vezels 20 g

waarvan suikers 8 g  Groente 325 g

Vet 45,8 g   Zout 2,08 g

waarvan verzadigd 8,2 g

2 personen

20 minuten

koolhydraatarm

Variatietip
Liever wat minder zout? Spoel dan vooraf 

de olijven eerst af met wat lauwwarm water 

óf vervang ze door bijvoorbeeld een avocado.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Keer Diabetes2 Om. 

Kijk voor meer informatie en recepten eens op de 

website keerdiabetesom.nl
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Spicy sardinetortizza’s Ingrediënten
• 1 courgette

• 250 g champignons

• 2 puntpaprika’s

• 1 teen knoflook

• 1 rode chilipeper

• 120 g sardines in olie 

• 4 volkoren wraps 

• 8 eetlepels gezeefde tomaten

• 2 theelepels oregano (gedroogd)

• peper

Bereidingswijze
Haal het rooster uit de oven en bedek het met 

bakpapier. Verwarm de oven voor op 180 °C.

Was de courgette en puntpaprika’s en snijd de 

courgette en champignons in dunne plakken en 

de puntpaprika’s in ringen. Pel de knoflook en 

snijd deze fijn. Halveer de chilipeper, verwijder de 

zaadjes en snijd in ringen. Laat de sardines uit 

blik een beetje uitlekken.

Besmeer de wraps met gezeefde tomaten

en beleg met de courgette, puntpaprika, de 

champignons, knoflook, rode chilipeper en 

sardines. Bestrooi met de oregano en wat peper. 

Leg de sardinetortizza’s op het bakpapier. Schuif 

het rooster met de tortizza’s in de oven en bak ze 

ongeveer 10 minuten, tot ze goudbruin en krokant 

zijn.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 580 kcal   Eiwit 31,1 g

Koolhydraten 67,8 g  Vezels 12,8 g

waarvan suikers 14,9 g  Groente 320 g

Vet 17,6 g   Zout 1,57 g

waarvan verzadigd 3,5 g

Variatietip
Varieer naar wens met de groenten op je tortizza. 

Probeer bijvoorbeeld eens dunne plakken gegrilde 

aubergine. Liever wat minder koolhydraten? Neem 

dan 1 tortizza per persoon en neem er een groene 

salade naast.

2 personen

15 minuten (+ 10 minuten oventijd)

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd Ir. Marijke Berkenpas 

(diëtist & voedingswetenschapper) van Evidence 

based foodcollectief I’m a Foodie. Volg I’m a 

Foodie op Instagram (iamafoodie.nl), Facebook 

(amafoodie) of neem een kijkje op iamafoodie.nl
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Ingrediënten
• 1 grote aardappel

• 2 wortelen

• 2 tomaten

• 2 uien

• 2 teentjes knoflook

• 50 ml olijfolie

• 1 blikje (70 g) tomatenpuree 

• 200 g gedroogde rode linzen

• 1 (natriumarm) bouillonblokje

• 4 eetlepels Turkse yoghurt 

• Kruiden: 1 theelepel paprikapoeder,  

zwarte peper

Bereidingswijze
Schil de aardappel en wortelen, was de 

tomaten. Snijd aardappel, wortelen, tomaten, 

uien in stukjes. Pel en pers de knoflook.

Verhit de olijfolie in een pan met dikke bodem

en fruit de ui totdat deze glazig wordt. Voeg de 

wortel, tomaat, aardappel, paprikapoeder, zwar-

te peper en knoflook toe. Bak 1 minuut en voeg 

de tomatenpuree, rode linzen, bouillon- 

blokje en 1,5 liter gekookt water toe. Breng aan 

de kook en laat 40 minuten koken op laag vuur.

Pureer alle ingrediënten met een staafmixer tot 

een gladde soep. Proef en breng eventueel verder 

op smaak met wat peper en paprikapoeder.

Garneer de soep met de Turkse yoghurt.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 355 kcal   Eiwit 13,7 g

Koolhydraten 36,6 g  Vezels 12,2 g

waarvan suikers 7,7 g  Groente 100 g

Vet 14,3 g   Zout 0,25 g

waarvan verzadigd 2,4 g

4 personen

55 minuten

vegetarisch

Variatietip
Liever wat minder koolhydraten? Verlaag dan de 

hoeveelheid linzen of laat ze helemaal weg en 

vervang ze door wat extra groenten.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd Ir. Marijke Berkenpas 

(diëtist & voedingswetenschapper) van Evidence 

based foodcollectief I’m a Foodie. Volg I’m a 

Foodie op Instagram (iamafoodie.nl), Facebook 

(amafoodie) of neem een kijkje op iamafoodie.nl

Turkse rode linzensoep
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b e e l d  D a i s y  K o m e n

Dinerrecepten
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Gevulde Franse
courgettes Ingrediënten

• 2 grote courgettes

• 1 teentje knoflook

• 1 ui

• 1 citroen

• 40 g zongedroogde tomaten

• 1 ei

• 80 g Parmezaanse kaas, geraspt

• 40 g amandelmeel

• 1 eetlepel Provençaalse kruiden

• 1 eetlepel pijnboompitten

• 10 verse basilicumblaadjes

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Halveer de courgettes in de lengte en schep het 

vruchtvlees eruit met een lepel. Laat een laag 

van 1 cm achter zodat ze stevig blijven. 

Pureer het vruchtvlees van de courgettes in een 

keukenmachine, doe het in een zeef en druk er 

zoveel mogelijk vocht uit. 

Pel en snipper de knoflook en ui. Was de citroen 

en rasp de schil. Snijd de zongedroogde tomaat 

in dunne reepjes.

Meng het vruchtvlees, de ui, knoflook, citroen-

rasp, zongedroogde tomaten, ei, Parmezaanse 

kaas, amandelmeel en de Provençaalse kruiden 

door elkaar.

Vul de courgettes met de vulling, leg ze op een 

bakplaat en bak ze in 30 minuten gaar.

Rooster in een droge pan kort de pijnboompitjes 

tot ze licht verkleuren. Snijd de basilicumblaadjes 

grof. 

Garneer de courgettes uit de oven met de 

basilicumblaadjes en pijnboompitjes.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 499 kcal   Eiwit 32,1 g

Koolhydraten 21,4 g  Vezels 7 g

waarvan suikers 18,5 g  Groente 280 g

Vet 31,1 g   Zout 1,8 g

waarvan verzadigd 9,6 g

2 personen

15 minuten (+ 30 minuten oventijd)

koolhydraatarm, vegetarisch

Bewaartip
Eet je alleen? Of heb je een restje over? Bewaar 

het dan afgedekt in de koelkast tot de lunch van 

morgen!

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Marjolein Dubbers 

van de Energieke Vrouwen Academie. Kijk 

voor meer informatie eens op haar website  

energiekevrouwenacademie.nl
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Broccoli couscous
salade met radijs Ingrediënten

• 70 g volkoren couscous

• 1 theelepel paprikapoeder

• 2 tomaten

• 1 bos radijsjes

• 25 g walnoten

• 400 g broccolirijst

• 100 g (pikante) hummus

• 2 eetlepels olijfolie

Bereidingswijze
Breng water aan de kook voor de volkoren 

couscous. Doe de couscous in een kom en giet 

kokend water erover totdat de couscous net 

onder water staat. Na 5 minuten afdekken is de 

couscous mooi droog en rul. Breng op smaak

met wat paprikapoeder. 

Was de tomaten en snijd klein. Was de radijsjes, 

verwijder de stelen en het blad en snijd in 

plakjes. Hak de walnoten grof. 

Verhit olie in een pan en bak de broccolirijst 3 

tot 5 minuten op een middelhoog vuur. Meng de 

couscous, tomaten, radijsjes en walnoten erdoor 

en breng eventueel op smaak met wat groene 

kruiden.

Meng de hummus met een beetje olijfolie en 

schep dit over de broccoli-couscous salade. 

Garneer met de gehakte walnoten.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 550 kcal   Eiwit 15,1 g

Koolhydraten 39,8 g  Vezels 13,6 g

waarvan suikers 8,9 g  Groente 370 g

Vet 33,6 g   Zout 0,69 g

waarvan verzadigd 4,5 g

2 personen

15 minuten

vegetarisch

Variatietip
Liever wat minder koolhydraten? Laat dan de 

volkoren couscous weg en vul aan met wat extra 

groenten naar keuze.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Ekomenu. Ga voor 

meer lekkere recepten naar ekomenu.nl en volg  

@ekomenu op Instagram.
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Eiwraps met kip,
bonen en salsa Ingrediënten

• 1 rode paprika

• 2 uien

• 2 tomaten

• 2 theelepels chilivlokken

• 1 eetlepel sojasaus, natriumarm

• 1 eetlepel azijn

• 5 g verse koriander

• 1 eetlepel citroensap

• 1 teentje knoflook

• 125 g kidneybonen

• 200 g gekruide kipreepjes

• 4 eieren

• 2 eetlepels olijfolie

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 220 °C.

Was de paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd 

in reepjes. Snijd de ui in plakjes (bewaar één 

kwart van de ui voor de salsa). Snijd de helft van 

de tomaat in parten en bewaar de overige helft 

voor de salsa. 

Doe de paprika, ui en tomaat in een ovenschaal. 

Rooster dit circa 15 minuten in de oven en zet 

eventueel de laatste minuut de grillstand aan.

Pureer voor de salsa de overgebleven tomaat

en ui in een blender (of staafmixer). Voeg de

chilivlokken, sojasaus, azijn, de helft van de  

koriander en citroensap toe. Pers de knoflook  

erboven uit. Mix tot een glad geheel en voeg 

indien nodig een scheutje water toe.

Spoel intussen de kidneybonen af in een zeef 

onder de kraan. Verhit de helft van de olie in een 

pan en roerbak de kip in 5 tot 7 minuten gaar en 

goudbruin. Verwarm de bonen met de kip mee.

Kluts de eieren in een kom en bak per persoon 

een omeletje in de rest van de olie. Beleg de 

omeletjes met de gekruide kip, bonen en 

geroosterde groenten. Druppel de salsa erover

en garneer met de overgebleven koriander.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 521 kcal   Eiwit 50,6 g

Koolhydraten 21 g  Vezels 8,3 g

waarvan suikers 10,6 g  Groente 210 g

Vet 23,7 g   Zout 1,28 g

waarvan verzadigd 6,1 g

2 personen

30 minuten

koolhydraatarm

Variatietip
Liever vegetarisch? Vervang dan de kipreepjes 

voor vegetarische wokstukjes. Restje over? Dit 

gerecht is ook heerlijk als lunch voor morgen.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Ekomenu. Ga voor 

meer lekkere recepten naar ekomenu.nl en volg  

@ekomenu op Instagram.
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Pompoenrollade
met parelcouscous Ingrediënten

• 1 flespompoen

• 1 teen knoflook

• 1 rode ui

• 50 g zongedroogde tomaten

• 3 eetlepels olijfolie

• 200 g spinazie, vers

• 100 g parelcouscous

• 1 groente bouillonblokje, natriumarm

• 15 g pijnboompitten

• 2 handjes peterselie

• 3 eetlepels olijfolie

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 200 graden.

Snijd de flespompoen in de lengte doormidden 

en verwijder de zaden en draden. Leg de stukken 

pompoen met de binnenkant naar boven op een 

bakplaat en besprenkel met 2 eetlepels olijfolie. 

Zet 60 minuten in de oven.

Pel en snipper ondertussen de knoflook en de 

rode ui. Giet de zongedroogde tomaten af en 

snijd in stukjes.

Verhit 1 eetlepel olijfolie in een pan en fruit de 

knoflook en rode ui. Voeg de spinazie toe en bak 

totdat de spinazie helemaal geslonken is. Doe de 

spinazie in een vergiet en pers het vocht eruit.

Breng een pan met 750 ml water aan de kook en 

kook de parelcouscous samen met het groente-

bouillonblokje ca. 7 minuten. Giet af.

Haal de pompoen uit de oven en vul de pompoen 

helften met de spinazie, zongedroogde tomaten 

en parelcouscous. Leg de 2 helften op elkaar en 

bindt met een rolladetouw aan elkaar. Doe het 

geheel nog 25 minuten in de oven.

Bak de pijnboompitten in een koekenpan (zonder 

olijfolie) lichtbruin. Hak ook de peterselie fijn.

Haal de gevulde pompoenrollade uit de oven en 

snijd in plakken. Garneer met de pijnboompitten 

en wat peterselie.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 533 kcal   Eiwit 17,1 g

Koolhydraten 54,9 g  Vezels 10,9 g

waarvan suikers 14,1 g  Groente 550 g

Vet 25 g     Zout 0,89 g

waarvan verzadigd 3,7 g

2 personen

25 minuten (+ 85 minuten oventijd)

vegetarisch

Variatietip
Parelcouscous is een witte pastasoort, het 

beste is om te kiezen voor een volkoren variant. 

Liever wat minder koolhydraten? Vervang dan de 

parelcouscous voor een groenterijst van broccoli 

of bloemkool.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Kika van Weekrecept. 

Volg haar op Instagram via @weekrecept
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Zomerse curry met
paprika en komkommer Ingrediënten

• 2 rode uien

• 1 rode paprika

• 1 gele paprika

• 130 g kikkererwten

• 1 komkommer

• 25 g Thaise gele currypasta

• 200 ml kookroom, light

• 400 g bloemkoolrijst

• 100 g spinazie

Bereidingswijze
Pel en snipper de uien. Halveer de paprika’s,

verwijder de zaadlijsten en snijd in blokjes. 

Doe de kikkererwten in een zeef en spoel af

onder de kraan. Was en snijd de komkommer in 

de lengte doormidden, lepel de zaadlijst eruit

en snijd de komkommer in kleine stukjes.

Verwarm bakolie in een braadpan en fruit de ui 

en paprika’s met de gele currypasta gedurende

2 minuten op een laag vuur.

Voeg de komkommer, kikkererwten, kokosmelk 

en paprikapoeder toe. Roer alles door elkaar. 

Temper het vuur en laat nog 10 minuten zachtjes 

pruttelen met de deksel op de pan. Voeg de

laatste 5 minuten ook de bloemkoolrijst toe.

Was de spinazie, snijd eventueel wat kleiner

en roer dit als laatste door de curry. 

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 323 kcal   Eiwit 15 g

Koolhydraten 34,8 g  Vezels 14,4 g

waarvan suikers 18,4 g  Groente 550 g

Vet 10,8 g    Zout 1,2 g

waarvan verzadigd 5,3 g

2 personen

20 minuten

minder koolhydraten, vegetarisch

Variatietip
Let op! In veel kant-en-klare currypasta’s zitten 

toegevoegde suikers. Lees daarom altijd goed 

het etiket en kies een variant zonder toegevoegde 

suikers. Of maak je currypasta zelf! 

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Ekomenu. Ga voor 

meer lekkere recepten naar ekomenu.nl en volg  

@ekomenu op Instagram.
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Ingrediënten
• 2 uien

• 2 teentjes knoflook

• 2 cm gemberwortel 

• 1 eetlepel citroensap

• 100 ml halfvolle yoghurt

• 200 g pangasiusfilet

• 100 g zilvervliesrijst

• 1 groene paprika

• 1 eetlepel olijfolie

• 200 g tomatenblokjes zonder zout

• 500 g broccoli

• Kruiden: ½ theelepel gemalen koriander,  

1 eetlepel garam masala, ½ theelepel 

paprikapoeder, mespunt chilipoeder, 

6 takjes koriander

Bereidingswijze
Pel de uien en snijd een halve ui heel klein. 

Pers hier 1 teentje knoflook boven uit.Schil het 

stukje gember en rasp het.

Maak een marinade van de ui met uitgeperste 

knoflook, de gember, de gemalen koriander,  

1 theelepel van de garam masala, het paprika-

poeder, het chilipoeder, het citroensap en de 

yoghurt. Snijd de pangasiusfilet in blokjes en 

meng ze door de marinade. Laat dit afgedekt in 

de koelkast een half uur marineren. 

Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing 

op de verpakking. Snijd de rest van de ui en het 

andere teentje knoflook klein. Maak de paprika 

schoon en snijd hem in blokjes. 

Fruit de ui en de knoflook met de rest van de 

garam masala in de olie glazig. Voeg de vis met 

de marinade, de blokjes paprika en de tomaten-

blokjes toe. Stoof de vis in 10 minuten gaar. 

Maak de broccoli schoon. Verdeel in roosjes en 

snijd  de stelen in stukjes. Kook de broccoli in 

weinig water in een paar minuten gaar. 

Was de koriander en knip het klein. Strooi de

koriander over de vis. Serveer de rijst en de

broccoli erbij.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 475 kcal   Eiwit 31,5 g

Koolhydraten 54,4 g  Vezels 14,4 g

waarvan suikers 14 g  Groente 425 g

Vet 10,9 g   Zout 0,62 g

waarvan verzadigd 2,4 g

2 personen

35 minuten

Variatietip
Liever wat minder koolhydraten? Vervang dan de 

zilvervliesrijst voor een groenterijst van bloemkool 

of broccoli. 

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door het Voedingscentrum. 

Ga voor meer gezonde recepten en handige 

informatie over voeding naar voedingscentrum.nl

Vis tikka masala
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Oosterse kipfilet
met witlofsalade Ingrediënten

• 1 eetlepel halfvolle yoghurt

• 1 eetlepel mayonaise

• 1 eetlepel azijn

• 3 of 4 witlofstronken

• 150 g kipfilet

• 1 ui

• 2 teentjes knoflook

• 2 cm gember (15 gram)

• 1 eetlepel olijfolie

• 2 eetlepels sojasaus, natriumarm

• 200 g doperwtjes (uit diepvries)

• 2 eetlepels sesamzaadjes

Bereidingswijze
Neem een slakom, doe hierin de yoghurt, 

mayonaise en azijn en roer goed door. 

Snijd de witlof doormidden, verwijder de harde 

kern. Snijd de witlof in dunne reepjes en doe 

deze in de slakom en roer de saus er goed 

doorheen. 

Snijd de kipfilet in reepjes van ongeveer 1,5 cm. 

Pel en snipper de ui en knoflook. Schil de 

gember en snijd deze fijn.

Verhit de olijfolie in een pan en fruit de ui hierin 

zachtjes aan. Voeg na 4 minuten de sojasaus, 

knoflook en gember in de pan en bak kort mee.

Voeg dan de kipfiletreepjes toe en bak in circa 

6 minuten gaar. 

Kook ondertussen de doperwtjes in 3 minuten 

gaar en giet af. Serveer de kipfilet met de 

erwtjes en de witlofsalade. Besprenkel de 

kipfilet met sesamzaadjes.

Voedingswaarde (per persoon)

Energie 448 kcal   Eiwit 35,5 g

Koolhydraten 24,2 g  Vezels 7,5 g

waarvan suikers 7,7 g  Groente 270 g

Vet 21 g     Zout 1,13 g

waarvan verzadigd 3,5 g

2 personen

25 minuten

koolhydraatarm

Variatietip
Heb je liever een vegetarische maaltijd? Vervang 

dan gerust de kip voor walnoten.

Ingestuurd door
Dit recept is ingestuurd door Keer Diabetes2 Om. 

Kijk voor meer informatie en recepten eens op de 

website keerdiabetesom.nl

128 129

https://keerdiabetesom.nl/


Redactie & content
Kim Brouwers

Alyssa van de Maat

Sevan Barsamoglu

Rico Hop

Vormgeving
Rico Hop

Marketing & Media
Fleur de Bruijn 

Lara Schreuder

Rico Hop

Projectmanagement
Kim Brouwers

Rico Hop

Public Relations & Affairs
Fleur de Bruijn

Lara Schreuder

Partnerships
Barbara Féres

Suzanna Bekkema

Meer informatie
suiker-challenge.nl

facebook.com/mindersuikers

instagram.com/mindersuiker

info@diabetesfonds.nl

tel. (033) 462 20 55

Dit magazine is
een uitgave van 
het Diabetes Fonds

Speciale dank aan
Manon van Eijsden, Michelle van Roost, 

Robin van Beek, Han Seijger, Hanneke de 

Bruin, Ekomenu, Weekrecept, Energieke 

Vrouwen Academie, Voedingscentrum, 

TastyBasics, Voeding Leeft, Zonderzooi, 

Food by Sann en I’m a Foodie.

Colofon

130

https://www.diabetesfonds.nl/minder-suiker/suiker-challenge
https://www.facebook.com/mindersuikers
https://www.instagram.com/mindersuiker/

