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De nadruk bij communiceren 
over gezonde voeding moet 

meer liggen op gezondheids-
winst dan op gewichtsverlies.

De lente is weldra terug in het land. Voor velen de gelegenheid om hun 
goede voornemen om meer te sporten van onder het winterstof te halen. 
Er wordt pas gezondheidswinst geboekt als sporten hand in hand gaat 
met een gezonde voeding. Voor recreatiesporters volstaan meestal de 
algemene richtlijnen voor een gezonde voeding. Topsporters vergen meer 
aandacht. In de rubriek ‘Nader bekeken’ waarschuwt Inge De Ridder, 
topsportdiëtiste van verschillende Belgische atleten, voor de kwalijke 
gevolgen van het nog te weinig bekende syndroom RED-S (Relative 
Energy Deficiency in Sport) op sportprestaties en op de gezondheid.  
De Ridder benadrukt dat niet alleen bij topsporters maar ook bij 
 amateur- en jeugdsporters een goede screening en behandeling van 
RED-S door (para)medici met de nodige expertise noodzakelijk is.

An Vandeputte van Eetexpert vzw roept in ‘Expert aan het woord’ op om 
doordacht te communiceren over voeding en gezondheid. Als antwoord 
op de alarmerende BMI-cijfers focussen gezondheidswerkers soms te 
veel op gewichtsverlies. Ongewild werken ze zo mogelijk de popula-
riteit van allerhande ongezonde dieethypes in de hand. De nadruk bij 
 communiceren over gezonde voeding moet volgens Vandeputte meer 
liggen op gezondheidswinst dan op gewichtsverlies.

Fruit heeft een gezond imago. Terecht. Fruit is een goede bron van 
 essentiële voedingsstoffen en draagt bij tot een gezonde voeding. Toch 
eten we er nog te weinig van. In ‘Gezond eten, zo kan het ook’ gaan we 
dieper in op de redenen waarom voldoende fruit eten zo moeilijk lijkt. 
We bieden ook concrete tips aan zodat er geen excuus meer overeind 
blijft om te weinig fruit te eten. 

Ten slotte vindt u in dit nummer een infografiek die gezonde porties in 
beeld brengt. Er heerst heel wat verwarring over gezonde portiegroottes. 
De infografiek is een handige tool om hierover in gesprek te gaan met 
patiënten of in de klas.

Veel leesplezier met dit nummer. Vergeet ook niet de website   
www.nice-info.be te raadplegen. Ze werd de voorbije maanden  
van nieuwe content voorzien.

H. De Geeter
Coördinator NICE

EDITO
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GOED OM WETEN

De zoete aardappel of bataat 
wint aan populariteit. Ook 
Belgische aardappel- en groen-
tetelers experimenteren met 
de cultivatie van deze knol. 
Anders dan de naam doet ver-
moeden zijn zoete en klassieke 
aardappelen afkomstig van 
verschillende plantenfamilies. 
Zoete aardappelen smaken 
iets zoeter, maar beide leveren 
ongeveer evenveel energie 
in de vorm van complexe 
koolhydraten en zijn een bron 
van vezels en kalium. Terwijl 
de aardappel een bron is van 
vitamine C, is de zoete aardap-
pel rijk aan bèta-caroteen, een 
vitamine A-precursor1. Vandaar 
ook het typisch oranje vrucht-
vlees. Beide passen in een 
gezond voedingspatroon. Kies 
de ene keer bijvoorbeeld voor 
een hippe gepofte aardappel 
en de andere keer voor een 
portie ovenfrietjes van zoete 
aardappel.
1. www.internubel.be 

www.nice-info.be

Zoete 
 aardappel

Wie hoort van voedingsvezels, denkt ongetwijfeld aan een goede darmwerking. Maar 
voedingsvezels doen meer dan dat. De werking verschilt naargelang het type vezel. 

Sommige voedingsvezels vergroten de fecale bulk en versnellen de passage door het 
maagdarmkanaal. Andere worden gefermenteerd door darmbacteriën waarbij korte-
ketenvetzuren worden vrijgezet. Ze kunnen een positief effect hebben op de bloedcholes-
terol en de bloeddruk en zorgen voor meer verzadiging, een minder snelle stijging van de 
bloedglucose na een maaltijd en een verbeterde insulinegevoeligheid. Via deze verschil-
lende fysiologische effecten dragen vezels vermoedelijk bij tot een lager risico op de 
ontwikkeling van hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkanker1.  
Wetenschappelijk onderzoek moet daarom, naast de totale vezelinname, ook verschillende 
type voedingsvezels met elk hun specifiek gezondheidseffect in kaart brengen. Dat is ook 
wat de ‘European Food Safety Authority’ (EFSA) heeft gedaan. EFSA heeft enkel gezond-
heidsclaims toegestaan voor specifieke vezelstoffen (bv. bèta-glucanen, arabinoxylanen, 
pectines) en voor vezels uit specifieke voedingsmiddelen (bv. vezels uit haver, gerst, rogge, 
tarwe zemelen) waarvan specifieke effecten zijn bewezen. Daarnaast speelt ook mee dat 
men vezels niet afzonderlijk eet, maar verpakt in voedingsmiddelen, die deel uitmaken van 
een totaal voedingspatroon. Meer onderzoek hiernaar blijft nodig. 

De Hoge Gezondheidsraad van België raadt aan om dagelijks minstens 25 g voedings vezels 
via de voeding in te nemen. Volgens de laatste voedselconsumptiepeiling neemt de Belg 
gemiddeld maar 18 g vezels per dag in. Dat kan beter, en bij voorkeur via een gevarieerde 
voeding door dagelijks bijvoorbeeld volkoren producten en meer groenten en fruit op het 
menu te zetten. Zo voorziet men tevens in een ruim aanbod van verschillende type vezels.

Tips voor een vezelrijke voeding: www.nice-info.be/voedingsstoffen/voedingsvezels

1. Reynolds A, Mann J, Cummings J, et. al. Carbohydrate quality and human health: a series of systematic reviews 
and meta-analyses. The Lancet. 2019; 393 (10170): 434-445

Het belang van voedingsvezels is 
 nogmaals bevestigd



5NUTRINEWS 2019 · NR.1   

Mensen schatten hun eigen eetpatroon en gezondheidsrisico 
vaak verkeerd of te optimistisch in. Ze zijn dan niet geneigd 
om hun  eet- en leefgewoonten aan te passen. Een eerste stap 
om tot gedragsverandering te komen is zich bewust worden 
van de eigen eet- en leefgewoonten. Een eenvoudige test 
kan daarbij helpen. Scoort men goed, des te beter. Zo niet, 
dan kunnen enkele algemene tips of aandachtspunten alvast 
helpen. Voor een meer individueel aangepast advies wordt 
doorverwezen naar een arts of erkende diëtist.

Via de NICE-website kan men snel en eenvoudig de BMI laten 
berekenen en de middelomtrek aftoetsen aan de algemeen 
geldende criteria. Met de calciumtest kan men nagaan of er 
voldoende calcium in de voeding zit. Topics waarop veel Bel-
gen nog ondermaats scoren. 

Het aantal testen wordt verder uitgebreid ter ondersteuning 
van gezondheidswerkers om cliënten/patiënten te helpen 
sensibiliseren voor een gezonde eet- en leefstijl.

BMI en middelomtrek: www.nice-info.be/doe-de-test/bmi 

Calciumtest: www.nice-info.be/doe-de-test/calcium

Toen Zweedse onderzoekers in 2002 in courant geconsu-
meerde voedingsmiddelen zoals chips, frieten en brood de 
potentieel kankerverwekkende stof acrylamide aantroffen, 
ontstond hierover grote bezorgdheid. De voorbije jaren 
werd veel onderzoek verricht naar de oorzaak van acryla-
mide in de voeding en naar methodes om de vorming ervan 
tegen te gaan.
Sinds april 2018 geldt een Europese verordening die produ-
centen van voedingsmiddelen ertoe verplicht om maatrege-
len te nemen om het acrylamide gehalte in hun producten 
zo laag mogelijk te houden. Tien Europese consumentenor-
ganisaties, waaronder Test-Aankoop, hebben meer dan 500 
producten aan de vooropgestelde streefwaarden getoetst. 
Uit de resultaten blijkt dat de ondernomen acties effectief 
waren. In totaal werden in slechts 33 producten - in België 
in slechts 4 van de 80 onderzochte producten - te hoge 
acrylamidewaarden aangetroffen.

De consumentenorganisaties maken zich nog wel zorgen 
over het feit dat er nog hoge waarden werden gevonden  
in koekjes en wafeltjes, die ook vaak aan jonge kinderen 
worden gegeven. Er werd ook acrylamide gevonden in 
groentechips, een productgroep waarvoor nog geen  
normen zijn opgesteld.

Meer lezen over acrylamide:  
www.nice-info.be/acrylamide

Doe de test!Acrylamide in  
de  voeding blijft  
onder de aandacht

MEER LEZEN
WWW.NICE-INFO.BE  > NUTRINEWS
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NADER BEKEKEN

SYNDROOM RED-S
RELATIEF ENERGIE
TEKORT IN DE SPORT

Het syndroom RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport) 
verwijst naar een verminderd fysiologisch functioneren  
ten gevolge van een relatief energietekort bij sporters.  
De belangrijkste oorzaak van RED-S is een lage energie-
beschikbaarheid die niet zozeer het gevolg is van een 
verstoord eetpatroon, maar van een verstoorde energie-
balans (1,2). RED-S heeft meer invloed op verschillende 
lichaamsprocessen dan aanvankelijk werd gedacht.

I. DE RIDDER
Topsportdiëtiste van  
verschillende Belgische atleten,
docent Thomas More,  
ISAK level 1 antropometrist,  
integrale voedingscoach
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Het ‘International Olympic Com-
mittee’ (IOC) heeft de term RED-S 
(Relative Energy Deficiency in 
Sport) in 2014 geïntroduceerd ter 
vervanging van de term ‘Female 
Athlete Triad’. Dit syndroom 
verwees naar een wisselwerking 
tussen een verstoord eetpatroon, 
een onregelmatige menstruatie 
en een lagere botdichtheid bij 
sportende vrouwen. Door recente 
wetenschappelijke inzichten 
bleek de term ‘Female Athlete 
Triad’ niet meer geschikt. Er was 
intussen voldoende bewijs dat dit 
syndroom niet alleen bij vrouwen 
voorkwam maar ook bij manne-
lijke atleten en dat het veel meer 
was dan een triade. Met de term 
RED-S werd het triademodel uit-
gebreid met andere gezondheids- 
en prestatiegevolgen.
Minder dan 50 % van de spor-
tartsen, -kinesisten en -coaches 

• Het syndroom RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport) is  
een relatief nieuwe term. De belangrijkste oorzaak is een lage 
energiebeschikbaarheid (LEA). De energiebeschikbaarheid (EA) 
is de hoeveelheid energie die het lichaam nodig heeft om in 
optimale gezondheid te blijven.

• Door een combinatie van een laag/normaal lichaamsgewicht, 
een ontoereikende voeding, een zware trainingsbelasting en 
weinig aandacht voor herstel kan er een LEA ontstaan. 

• LEA veroorzaakt een multisysteemdysfunctie met endocriene, 
metabole, hematologische, cardiovasculaire, gastro-intestinale, 
immunologische en psychologische gevolgen. Bij tieners kunnen 
ook een vertraagde groei en ontwikkeling, onder meer van de 
botten, optreden. 

• Een goede screening door (para)medici met de nodige expertise 
op het gebied van RED-S is noodzakelijk, niet alleen bij topspor-
ters maar ook bij amateur- en jeugdsporters. 

• Sportartsen, -kinesisten en -coaches moeten meer alert zijn 
voor de symptomen van het syndroom RED-S. Preventie en een 
multidisciplinaire professionele behandeling zijn belangrijk en 
kunnen veel leed voorkomen.

BEKNOPT

herkennen de symptomen van het 
syndroom RED-S. Het is daarom 
belangrijk om de nieuwste weten-
schappelijke inzichten ter zake 
breder bekend te maken (2,3).

ENERGIE EN ENERGIE
BESCHIKBAARHEID
Om normaal te kunnen functio-
neren moet de energie-inname in 
balans zijn met het energiever-
bruik. De energie-inname gebeurt 
via de voeding. Het energiever-
bruik wordt bepaald door fysieke 
activiteit zoals sporten maar ook 
door continu doorlopende pro-
cessen in het lichaam zoals groei 
en celvernieuwing. De energiebe-
schikbaarheid (EA) is de hoeveel-
heid energie die het lichaam nodig 
heeft om in optimale gezondheid 
te blijven (figuur 1). 



8 NUTRINEWS 2019 · NR.1   

FIGUUR 1 - Energie-inname, energieverbruik en energiebeschikbaarheid (2,11).

energiebeschikbaarheid (EA)  
= energie-inname - energieverbruik training

situatie ea* bijvoorbeeld

Hoge energiebeschikbaar-
heid voor groei, hypertrofie 
of toename van het lichaams-
gewicht

> 45 Atleet A: 65 kg en 20% vetmassa
Vetvrije massa: 80% van 65 kg  
= 52 kg vetvrije massa
Dagelijkse training: 800 kcal
Dagelijkse energie-inname: 3520 kcal
Energiebeschikbaarheid: (3520 - 800) / 52  
= 52 kcal per kg vetvrije massa

Voldoende energiebeschik-
baarheid voor gewichtsbe-
houd

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

Verminderde energiebeschik-
baarheid maar nog steeds 
voldoende voor gezond 
gewichtsverlies (of gewichts-
behoud bij een verminderde 
stofwisseling)

30 - 45 Atleet C: 55 kg en 20% vetmassa
Vetvrije massa: 80% van 55 kg  
= 44 kg vetvrije massa
Dagelijkse training: 800 kcal
Dagelijkse energie-inname: 2340 kcal
Energiebeschikbaarheid: (2340 - 800) / 44 
= 35 kcal per kg vetvrije massa

Lage energiebeschikbaarheid 
~  negatieve gevolgen voor de 
gezondheid

< 30 Atleet D: 55 kg en 25% vetmassa
Vetvrije massa: 75% van 55 kg  
= 41 kg vetvrije massa
Dagelijkse training: 800 kcal
Dagelijkse energie-inname: 1980 kcal
Energiebeschikbaarheid: (1980 - 800) / 41  
= 29 kcal per kg vetvrije massa

TABEL 1 - Voorbeelden van verschillende niveaus van energiebeschikbaarheid (11).

* kcal / kg vetvrije massa

OPTIMALE ENERGIE
BESCHIKBAARHEID
Studies bij vrouwen hebben aan-
getoond dat de optimale EA voor 
een gezonde fysiologische functie 
meestal 45 kcal (188 kJ) per kg 
vetvrije massa per dag bedraagt 
(tabel 1). Als algemeen diagnos-
tisch hulpmiddel bij de preventie 
van RED-S wordt als drempel-
waarde een EA gehanteerd van 
minder dan 30 kcal (125 kJ) per 
kg vetvrije massa per dag. Deze 
drempelwaarde voorspelt echter 
geen amenorroe bij alle vrouwen 
(4,8,11).

OORZAKEN VAN TE LAGE 
ENERGIEBESCHIKBAARHEID
Door een combinatie van een 
laag/normaal lichaamsgewicht, 
een ontoereikende voeding, een 
zware trainingsbelasting en weinig 
aandacht voor herstel kan er 
een te lage energiebeschikbaar-
heid (LEA) ontstaan (17,18). Dat 
kan voorkomen bij atleten met 
eetstoornissen, bij atleten waarbij 
gewichtsverlies een essentieel 
of systematisch onderdeel is van 
de prestatie en bij atleten die 
een hoog tot zeer hoog energie-
verbruik hebben waardoor het 
lastig is om voldoende energie en 
voedingsstoffen via de voeding in 
te nemen (bv. duuratleten). 

GEVOLGEN VAN TE LAGE 
ENERGIEBESCHIKBAARHEID
Bij een chronische negatieve 
energiebalans zal het lichaam 
er alles aan doen om de homeo-
stase zoveel mogelijk te hand-
haven,  bijvoorbeeld door tijdelijk 
bepaalde fysiologische systemen 
die niet essentieel zijn voor de 
dagelijkse overleving te beperken 
(figuur 2) (19).
Het eerste en meest voor de 
 hand liggende systeem is het 
voort plantingssysteem. Bij korte 
en langdurige LEA bij vrouwen 
 worden de hypothalamus- 
hypofyse-hormonen verstoord, 
waaronder het luteïniserend 
hormoon (LH) en trijodothyronine 
(T3). Er is een verband  wgevonden 

energie-inname

energieverbruik

energiebeschikbaarheid (EA)
= energie-inname (kcal) - energieverbruik training (kcal /kg vetvrije massa)

 voeding (kcal/kJ)

activiteit lichaams-
temp

immuni-
teit opbouwlichaams- 

onderhoud eiwitsynthese
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Reproduced with permission of the author Dr Nicky Keay – http://health4performance.co.uk/
Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Association of Sport and Exercise Medicine. All rights reserved.

FIGUUR 2 - Mogelijke gevolgen van RED-S (22).

met menstruele disfuncties en een secundaire 
functionele hypothalamusamenorroe. Het duide-
lijkste symptoom van een LEA bij vrouwen is een 
onregelmatige (oligomenorroe) of volledig afwezige 
menstruatiecyclus (amenorroe). Het gebruik van hor-
monale anticonceptiva kan dit fenomeen maskeren. 
Het uitblijven van de menstruatie en veranderingen 
in de hormoonbalans hebben een negatief effect op 
de opbouw van botmassa. Vroege atherosclerose is 
eveneens in verband gebracht met hypo-oestroge-
nisme en functionele hypothalamusamenorroe bij 
jonge atleten (2). Een LEA kan ook soortgelijke mecha-
nismen induceren bij mannen. Verlaagde testosteron-
waarden kunnen hierop wijzen. Mogelijke klinische 
symptomen zijn onvruchtbaarheid, gebrek aan libido, 
verminderde afweer en osteopenie of osteoporose (2).
Als het lichaam zich aanpast aan de lagere ener-
gie-inname, kan er een vermindering van de rust-
stofwisseling (RMR) optreden om energie te sparen. 
Door de hormonale veranderingen zal het katabool 
metabolisme toenemen en het lichaamsvet verhogen. 
Bijgevolg wordt het steeds moeilijker om met LEA 
gewicht te verliezen of de lichaamssamenstelling 
te veranderen. De sporter zal hieruit afleiden dat 
hij nog strenger moet diëten of nog harder moet 
trainen waardoor hij uiteindelijk in een vicieuze cirkel 
terechtkomt (17,18).
LEA onderdrukt nog andere hormonen en substraten, 
waaronder insuline, groeihormoon, IGF-1, glucose en 
leptine, en kan leiden tot een toename van cortisol en 
ghreline. Los van het effect van oestrogenen draagt 
LEA ook op die manier verder bij tot een lagere bot-
dichtheid en een verhoogd risico op stressfracturen 
en osteoporose (4,8,9,10,12,13).
Bij een ernstige LEA bij anorexia treden er eveneens 

gastro-intestinale klachten op, 
zoals een vertraagde maagledi-
ging, obstipatie en een verhoogde 
intestinale transittijd, die de atleti-
sche prestaties kunnen aantasten 
(2).
Kortom, LEA veroorzaakt een 
 multisysteemdysfunctie met 
 endocriene, metabole, hemato-
logische, cardiovasculaire, 
gastro-intestinale, immuno-
logische en psychologische 
 gevolgen. Bij tieners kunnen  
ook een vertraagde groei en 
ontwikkeling, onder meer van de 
botten, optreden (1,2,8,9,12,13).
Meer onderzoek naar de psycho-
logische en fysiologische gezond-
heidsrisico's en de langetermijnge-
volgen van het RED-S-syndroom 
blijft nodig, in het bijzonder ook 
bij mannelijke atleten, para-atle-
ten en atleten van verschillende 
rassen (2).

KLACHTEN BIJ RED
Door verschillende getroffen 
orgaansystemen zijn de klachten 
bij atleten ruim en uiteenlo-
pend, bijvoorbeeld chronische 
vermoeidheid, anemie, terug-
kerende infecties en verkoud-
heden, verminderde prestaties, 
stressfracturen, terugkomende 
botletsels, verminderde kracht, 

onvermogen om kracht of spier-
massa op te bouwen, onregel-
matige of afwezige menstruaties, 
hard trainen met weinig of geen 
resultaat, gastro-intestinale klach-
ten, gewichtsverlies of net niet 
ondanks minder eten, verande-
ringen in lichaamssamenstelling 
(meer vetmassa), prikkelbaarheid 
en gestoorde ideeën over eten 
(1,2,15). 

RISICOSPORTEN
Hoeveel atleten er precies aan 
RED-S lijden is niet helemaal 
duidelijk. Het risico is wel groter 
in bepaalde sportdisciplines. Bij 
sporters waar minder lichaams-
gewicht een prestatievoordeel of 
een esthetisch voordeel biedt, is 
het moeilijk om een onderscheid 
te maken tussen atleten die van 
nature een bepaalde lichaams-
bouw hebben en atleten die 
ongestructureerd eten. Voorbeel-
den zijn kunstschaatsen, dansen, 
turnen, gevechtsporten, sporten 
met diverse gewichtsklassen 
en alpineskiën. In deze groepen 
komen eetstoornissen en relatieve 
energietekorten vaker voor en 
is er dus meer risico op RED-S. 
Recent werd RED-S ook beschre-
ven bij wielrenners, jockeys, 
roeiers en langeafstandslopers. 
Ook in deze sportdisciplines wordt 
steeds vaker gefocust op minder 
lichaamsgewicht en op meer 
éénzijdige en beperkende diëten 
(10,11).
Naast sportspecifieke risicofac-
toren, kunnen ook persoonlijke 
factoren bijdragen tot de ontwik-
keling van eetstoornissen en een 
relatief energietekort.
RED-S komt nog vaker voor bij 
vrouwen dan bij mannen. Het is 
een misverstand dat het uitslui-
tend voorkomt bij topsporters. 
Amateur- en jeugdsporters (die 
nog extra energie nodig hebben 
voor de groei) vormen eveneens 
risicogroepen omdat hun kennis 
over RED-S en de detectiemoge-
lijkheden hiernaar (bv. regelmatige 
controle door een sportarts) nog 
beperkt zijn.
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ENKELE AANDACHTSPUNTEN  
VOOR DE VOEDING VAN ATLETEN

Voor meer persoonlijk advies op maat van 
de atleet is deskundige begeleiding aange-
wezen.

Vermijd strenge diëten en een veel te 
lage energie-inname.
• Een al te strenge energiebeperking 

kan de gezondheid en de prestaties in 
gevaar brengen door verlies van vet-
vrije massa en afgenomen spierkracht, 
glycogeenvoorraden, concentratie en 
trainingsreactie.

• Er is meer risico op letsels door 
vermoeidheid en verlies van vetvrije 
massa (1,2).

• Een energie-inname van minder dan 
1500 kcal per dag ligt onder het 
rustmetabolisme (RMR) van de meeste 
atleten en moet worden vermeden 
(15,21).

• Atleten met een gemiddeld trai-
ningsprogramma die gewicht  moeten 
verliezen, verminderen beter de 
energie-inname met 500-700 kcal per 
dag (15,21).

Verspreid de energie-inname over de dag 
en rond de trainingen.
• Een energie-inname verspreid over 

de dag en rond de trainingen voorziet 
het lichaam van voldoende energie en 
nutriënten voor de inspanningen en 
voor het herstel en de opbouw van de 
spiermassa (15,20,21).

Monitor de timing en de kwaliteit van de 
eiwitinname.
• Wanneer de energie-inname wordt 

verminderd, vermindert meestal ook 
de eiwit-inname.

• De gemiddelde aanbevolen eiwitin-
name voor atleten is 1,4 tot 1,7 g eiwit 
per kg lichaamsgewicht per dag.

• De exacte hoeveelheid eiwitten die 
nodig is tijdens een energie beperking 
is niet bepaald en hangt af van het 
niveau van energiebeperking en het 
type sport. 25-35 % van de energie uit 
eiwitten zou echter voldoende zijn 
om verliezen in de skeletspieren te 

beperken. Dit betekent dat 
de voeding dan meer dan 1,6 
g eiwit per kg lichaamsge-
wicht per dag moet bevat-
ten (15).

Verdeel de koolhydraatinname 
 overeenkomstig de trainingen.
• Op lichte trainingsdagen 

volstaat een inname van 
2-4 g koolhydraten per kg 
lichaamsgewicht per dag.

• Verhoog de koolhydraatin-
name op een trainingsdag 
met 2-3 uur sport tot 5-8 
g koolhydraten per kg 
lichaamsgewicht per dag 
(20).

• Sportgels, -bars en -dran-
ken tijdens trainingen kun-
nen hierbij helpen (20).

Geef aandacht aan je herstel.
• Neem 15-25 g eiwitten en 

45-75 g koolhydraten binnen 
het uur na de training voor 
een betere glycogeenresyn-
these en een beter spier-
herstel (20).

Geef de voorkeur aan voedings-
middelen met een lage ener-
giedensiteit.
• Een laag-energiedens 

voedingsplan verhoogt het 
verzadigings gevoel. Zo’n 
voedingsplan bevat veel 
fruit en groenten, volle 
granen, magere zuivel- of 
calciumverrijkte ver-
vangproducten die tevens 
eiwitrijk zijn, peulvruchten 
en mager vlees (15,21).

Beperk de inname van energie-
rijke dranken.
• Het gebruik van energie-

rijke dranken en alcohol 
biedt extra  calorieën maar 
weinig verzadiging.

• Deze dranken schrappen 
kan er al voor zorgen dat 
atleten die gewicht of 
vetmassa willen verliezen 
hun streefgewicht behalen 
zonder bijkomende voe-
dingsmaatregelen.

• Het gebruik van sportdran-
ken tijdens intensief spor-
ten om het bloedglucosege-
halte en de hydratie op peil 
te houden blijft  aanbevolen 
(15,20).

Vermijd vetrijke diëten en 
eenzijdige diëten waaruit 
bepaalde voedingsmiddelen 
volledig worden geschrapt 
(behalve bij een voedseloverge-
voeligheid).
• Atleten die vegetariër of 

veganist zijn en atleten met 
een  voedselintolerantie 
of -allergie raadplegen 
best een sportdiëtist om 
tekorten in de voeding te 
voorkomen (20).

Om eetproblemen bij aanko-
mend sporttalent te voorkomen, 
moeten sportorganisaties en 
sportbegeleiders een topsport-
klimaat scheppen dat de nadruk 
legt op plezier en persoonlijke 
ontwikkeling en niet alleen op 
gewicht en resultaat. Laat kinde-
ren zich rustig ontwikkelen, laat 
de natuur zijn gang gaan, maak 
er geen strijd met de weegschaal 
van.
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REDS SCREENING
Een goede screening door (para)
medici met de nodige expertise  
op het gebied van RED-S is nood-
zakelijk. Een vroege opsporing 
van RED-S is bovendien belangrijk 
om de gezondheid van de atleet 
te vrijwaren en zijn prestaties te 
verbeteren. Aangezien een LEA  
de oorzaak is van RED-S, moet  
de screening zich vooral hierop 
richten. RED-S-screening moet 
onderdeel worden van het 
periodieke sportgeschiktheids-
onderzoek en peilen naar onge-
controleerd eten of eetstoornissen, 
menstruatieproblemen, stressfrac-
turen, gewichtsverlies, groeistoor-
nissen, verminderde prestaties en 
stemmingsstoornissen.
Bij een vermoeden van ongecon-
troleerd eten of eetstoornissen, 
kunnen gestandaardiseerde 
vragenlijsten worden gebruikt (bv. 
LEAF-Q of Triad Consensus Panel 
Screening Questions) (5,7,8). Naast 
een anamnese en een lichamelijk 
onderzoek, kunnen ook technische 
onderzoeken nuttig zijn zoals een 
bloedonderzoek, inclusief hormo-
nale profielen, een beoordeling 
van de botmineraaldichtheid, de 
lichaamssamenstelling en de rust-
stofwisseling (2,7,8). Ter ondersteu-
ning van klinische professionelen 
in sportgeneeskunde heeft het IOC 
in 2015 een ‘Clinical Assessment 
Tool’ (RED-S CAT) ontwikkeld voor 
de screening en behandeling van 
RED-S (6).
Het is belangrijk om een onder-
scheid te maken tussen RED-S en 
het overtrainingssyndroom. Er zijn 
raakpunten maar de invalshoek is 
verschillend. In beide gevallen kan 
een ontoereikende energiebeschik-
baarheid een belangrijke oorzaak 
zijn maar bij overtraining spelen 
ook andere factoren mee zoals 
trainingsfouten, prestatiedruk en 
socio-familiale factoren (14).

DE ENERGIEBESCHIKBAAR
HEID METEN
De EA meten is niet eenvoudig. Er 
is geen gestandaardiseerd of refe-
rentieprotocol beschreven. Men 

kan de voedingsinname inschatten 
door middel van een drie-, vier- of 
zevendaags voedingsdagboek. 
Ongeacht de gekozen methode 
is een nauwkeurige beoordeling 
van de energie-inname moeilijk 
door verschillende factoren zoals 
onderrapportering, een aange-
paste inname tijdens de rappor-
teringsperiode en een gebrekkige 
inschatting van maten en gewich-
ten. Daarnaast is er discussie over 
welke factoren moeten worden 
meegenomen bij de meting van 
het energieverbruik van de trai-
ning. Reken je bijvoorbeeld alleen 
mee wat er op de fiets wordt 
verbruikt of ook wat er tijdens de 
wandeling naar het treinstation 
is verbruikt? Trek je de calorieën 
af die het lichaam sowieso ook al 
verbruikt als men gewoon op een 
stoel zit (1,2,11)?
Een andere manier om een LEA 
in te schatten, is via een meting 
van het rustmetabolisme (RMR). 
Een RMR lager dan 90 % van de 
voorspelde RMR, wijst op een pro-
bleem. Een van de gevolgen van 
een lage LEA is een lager rustme-
tabolisme (13).
Ten slotte kan ook een analyse 
van de hormonen meer duidelijk-
heid bieden (9). Zij zijn de meest 
objectieve markers van wat er in 
het lichaam gebeurt (7,8,12,13).

NOG TE VEEL LATE 
 DIAGNOSES
RED-S komt bij veel sporters jam-
mer genoeg te laat aan het licht. 
Sporters zien er doorgaans niet 
meteen te mager uit, vetverlies 
wordt lange tijd gecamoufleerd 
door spierbundels. Pas na een lan-
gere periode van LEA verzwakken 
ook de spieren en de botten waar-
door men kwetsuren kan oplopen. 
Dwangmatige trainingen met het 
oog op gewichtsverlies kunnen 
door de entourage worden op ge-
vat als een teken van discipline  
en motivatie. Topsport vereist 
 trainingsschema's en eetgewoon-
ten die niet te vergelijken zijn  
met doorsnee eet- en beweeg-
patronen. Dat bemoeilijkt de taak 

om tijdig problemen te signaleren (7,14).
RED-S kan ten slotte ook voorkomen bij atleten met 
een stabiel gewicht of met een gemiddeld tot hoger 
vetpercentage dan de referentie voor sporters. Het 
probleem bij RED-S is een LEA op het moment van 
de inspanning wat niet hetzelfde is als een negatieve 
energiebalans of mager zijn. De vraag naar energie op 
het moment van de inspanning kan zodanig groot zijn 
dat het lichaam dat op dat moment niet kan leveren 
waardoor één of meerdere lichaamsfuncties worden 
opgeofferd. Dat kan samengaan zonder enig verlies 
van lichaamsgewicht (1,2,6,9).
Preventie van het RED-S-syndroom kan veel leed 
voorkomen. Een betere kennis en alertheid over 
het RED-S-syndroom bij sporters en hun omgeving 
(medesporters en ouders bij de jongere sporter) is 
nodig.

BEHANDELING VAN REDS
De behandeling van RED-S moet zich vooral richten 
op de oorzaak ervan, namelijk een LEA. Dat betekent 
de energie-inname verhogen door meer voeding te 
geven en/of het energieverbruik verlagen door de 
frequentie en de intensiteit van de trainingen te 
verlagen.
Menstruele disfuncties behandelen betekent door-
gaans het lichaamsgewicht verhogen en tegelijkertijd 
een adequate inname van eiwitten en koolhydraten 
garanderen. Het gebruik van hormonale anticonceptie 
is eerder af te raden in het kader van de behandeling 
van RED-S omdat het een negatief effect op de bot-
gezondheid en een amenorroe, ten gevolge van RED-
S, kan maskeren. Een voeding met voldoende calcium 
en vitamine D is extra belangrijk voor atleten met 
osteopenie en osteoporose. Een behandelplan voor 
eventuele psychologische factoren is eveneens van 
cruciaal belang voor de gezondheid van de atleet en 
van zijn herstel van RED-S. De behandeling van eet-
stoornissen of van een ongestructureerd eet gedrag 
vereist een multidisciplinaire en gespecialiseerde 
professionele ondersteuning (2,7,14).

MEER INFO
WWW.NICE-INFO.BE
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MEER ACHTERGRONDINFO BIJ DEZE INFOGRAFIEK EN PRAKTISCHE TIPS
WWW.NICE-INFO.BE > MATERIALEN > INFOGRAFIEKEN

MINDER

ZO WEINIG
MOGELIJK

DRINK VOORAL WATER

MEER

VOEDINGSDRIEHOEK
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BEREIDINGSTIJD ongeveer 40 min. 
VOOR   4 personen

INGREDIËNTEN

• 400 g kipfilet
• 400 g aardappelschijfjes, 

voorgekookt
• 100 g preiwit
• 2 oranje wortelen
• 2 gele wortelen
• 1 seldertak 
• 1 kleine ui
• 100 g zure room (light)

• 4 afgestreken eetlepels 
bereidingsvet 

• 1 mespunt gemalen 
laurier

• 1 koffielepel gedroogde 
tijm

• 1 koffielepel gedroogde 
 rozemarijn

• peper 

BEREIDINGSWIJZE

• Spoel de prei en de selder. Pel de ui en schil de 
 wortelen. 

• Snijd alle groenten in kleine blokjes. 
• Verhit 2 eetlepels bereidingsvet in een pan op een 

 middelhoog vuur. 
• Snijd de kip in repen, bak ze krokant in de pan en hou  

ze even apart.  
• Bak in dezelfde pan de aardappelschijfjes krokant en 

hou ze eveneens apart. 
• Verhit opnieuw 2 eetlepels bereidingsvet, fruit de ui en 

voeg vervolgens de prei, de selder en de wortelen toe. 
Kruid de groenten met tijm, rozemarijn, laurier en peper 
en laat ze beetgaar worden. 

• Voeg de aardappelen en de kipreepjes opnieuw toe en 
roerbak het geheel kort verder. 

• Serveer en werk af met een toefje zure room.

EXTRA TIP

Je kan de zure room ook vervangen door yoghurt natuur of 
door yoghurt die verder op smaak is gebracht met peper en 
bieslook. 

In samenwerking met www.lekkervanbijons.be

HIPPE WATERZOOI
IN DE WOK MET 
 WORTELEN, PREI EN KIP

VOEDINGSWAARDE

 Per portie

Energie 365 kcal
Eiwitten 23 g
Koolhydraten 30 g
  waarvan suikers 14 g
Vetten 16 g
  waarvan verzadigd vet 4,7 g
Vezels 6,8 g
Zout 2,2 g

Bron: www.nubel.be

RECEPT

WORTELEN VOOR GOEDE OGEN?

Wortelen zijn rijk aan bèta-caroteen, 
een stof die ons lichaam kan omzetten 
in vitamine A. Vitamine A draagt bij 
aan de aanpassing van ons zicht aan 
de duisternis. Een langdurig tekort 
aan vitamine A kan leiden tot nacht-
blindheid en in extreme gevallen zelfs 
tot blindheid. Een middelgrote rauwe 
oranje wortel (80 g) kan voorzien in 
de gemiddelde dagelijkse aanbevolen 
vitamine A-activiteit. 

Wie veel bèta-caroteen inneemt  
via de voeding kan een oranje-geel 
verkleurde huid en ogen hebben, 
 zonder verdere schadelijke gevolgen. 
Deze kleur verdwijnt zodra er weer 
minder van wordt ingenomen. Op 
eigen houtje hoge dosissen bèta- 
caroteen innemen via supplementen 
kan wel gezondheidsrisico’s inhouden. 
Neem geen voedingssupplementen 
zonder medeweten van je (huis)arts.

MEER INSPIRATIE
WWW.NICE-INFO.BE  
> RECEPTEN
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GEZOND ETEN, ZO KAN HET OOK

Fruit is een goede bron van vitaminen, mineralen, vezels 
en bioactieve stoffen. Door deze rijkelijke samenstelling 
wordt fruit beschouwd als een belangrijk onderdeel van een 
gezonde voeding. Ondanks de erkende gezondheidseffecten 
van fruit, eten we er nog te weinig van. Hoe komt dat?  
Mensen genoeg fruit doen eten blijkt complexer dan verwacht. 
Inzicht in de determinanten die hierin meespelen is nodig om 
doelgerichte interventies op te zetten.  

FRUIT EN GEZONDHEID
Fruit is belangrijk in een gezond 
 voedingspatroon. Een evenwichtig en 
gevarieerd voedingspatroon, rijk aan 
fruit en groenten, draagt bij tot een 
goede gezondheid en kan bescherming 
bieden tegen de ontwikkeling van veel 
voorkomende aandoeningen zoals 
obesitas, hart- en vaatziekten, bepaalde 
kankers en diabetes type 2 (1-10). 
 Nationale en internationale gezond-
heidsorganisaties delen deze inzichten 
en geven fruit een prominente plaats  
in hun voedingsadviezen. 

EET DAG IN, DAG UIT 
VOLDOENDE FRUIT 

G. VANDERSPIKKEN
Voedingsdeskundige NICE



15NUTRINEWS 2019 · NR.1   

AANBEVELINGEN FRUIT
De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) benadrukt het belang van 
groenten en fruit in een gezond 
voedingspatroon. Minstens 
400 g of 5 porties groenten en 
fruit per dag helpt het risico op 
welvaartziekten te verminderen. 
Het draagt ook bij tot de dage-
lijkse inname van voedingsvezels 
(11). Het Vlaams Instituut Gezond 
Leven adviseert om dagelijks 
naast 300 g groenten 2 tot 3 
stukken fruit te eten. Vers fruit, 
diepvriesfruit zonder toevoegin-
gen en fruit uit blik op eigen sap 
behoren tot de donkergroene zone 
van de voedingsdriehoek. Fruit 
uit blik op siroop, gedroogd fruit, 
vruchten moes, (versgeperst) fruit-
sap en smoothies kunnen eens 
ter  afwisseling maar zijn geen 
 voorkeursproducten (12).

CONSUMPTIE VAN FRUIT
Volgens de laatste voedsel-
consumptiepeiling haalt maar 
10 % van de Belgen (3-64 jaar) 
de leeftijdsspecifieke dagelijkse 
aanbeveling voor fruit. Op basis 
van de richtlijnen van de WHO, die 
minder streng zijn, haalt 16 % van 
de Belgische volwassenen de aan-
beveling van 400 g groenten én 
fruit (13). Cijfers van VLAM geven 
aan dat er jaarlijks zo’n 47 kg fruit 
per persoon wordt aangekocht 
voor thuisverbruik. Dat komt 
overeen met ongeveer 130 g fruit 
per dag (14).

Wie? Mannen eten gemiddeld iets 
minder fruit dan vrouwen. Een 
hoge BMI is geassocieerd met een 
lagere fruitconsumptie. Naar-
mate kinderen opgroeien, eten 
ze minder en minder vaak fruit. 
Slechts 30 % van de adolescenten 
(14-17 jaar) eet dagelijks vers fruit, 
terwijl dit bij kleuters nog 70 % is. 
Hoe hoger de socio-economische 
status, hoe groter de consumptie 

WE ETEN TE 
WEINIG FRUIT DETERMINANTEN 

VAN FRUITCONSUMPTIE

Onderzoekers proberen te achterhalen wat 
de belangrijkste en de meest doorslagge-
vende factoren of determinanten zijn in de 
consumptie van fruit (en groenten). In de 
literatuur is men het erover eens dat naast 
persoonlijke aspecten ook sociale, fysieke en 
culturele omgevingsfactoren een belangrijk 
aandeel hebben in de ontwikkeling van een 
gezond eetgedrag en in de fruitconsumptie 
(15-24). Sommige determinanten zijn meer of 
beter onderzocht dan andere en sommige 
zijn minder makkelijk te beïnvloeden, zoals 
cultuurgebonden determinanten. Aangezien 
de kindertijd een cruciale levensfase is om 
gezonde eetgewoonten aan te leren en een 
belangrijke voorspeller is voor de eetge-
woonten op latere leeftijd, focust de litera-
tuur vooral op de doelgroep van kleuters en 
lagere school kinderen (19,21,25).

Persoonlijke factoren
   Persoonsgebonden determinanten zijn onder 
meer leeftijd, geslacht, kennis, attitude, 
smaakvoorkeuren, beschikbare tijd, vaar-
digheden en leefstijl.
Mensen eten graag wat ze lekker vinden. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een 
smaakvoorkeur voor fruit, ook meer fruit 
lijken te eten. Niet alleen de smaak maar ook 
de textuur, de geur en het uitzicht bepalen 
de appreciatie voor fruit. Bij grote honger 
wordt eerder gegrepen naar meer verzadi-
gende voedingsmiddelen waar fruit volgens 
sommigen niet bij hoort (15,16,22).    
Naarmate kinderen ouder worden, daalt de 
fruitconsumptie. Daar waar het eetgedrag 
van peuters en kleuters nog sterk wordt 
beïnvloed door de ouders en de thuisomge-
ving, spelen vanaf de lagere school en tijdens 
de adolescentie ook andere factoren mee 
zoals de mening van leeftijdsgenoten, de 
schoolomgeving en de media (19,21). 
Te weinig kennis over de aanbevelingen rond 
fruit en te weinig vaardigheden om fruit 
klaar te maken - bijvoorbeeld schillen en 
snijden - zijn ook mogelijke barrières om 
genoeg fruit te eten (15,22).

Sociale omgeving
   In de thuisomgeving wordt de 
basis gelegd van de voedingsge-
woonten van het kind. Niet alleen 
de fysieke thuisomgeving maar 
ook de sociale thuisomgeving, 
zoals de ouders en het gezin, 
spelen een rol. Ouders kunnen 
de fruitinname bij kinderen 
stimuleren door te fungeren als 
rolmodel. Er blijkt een positief 
verband tussen hoeveel fruit 
de ouders eten en hoeveel hun 
kinderen eten. Er zijn ook aan-
wijzingen dat de fruitinname bij 
kinderen gestimuleerd wordt als 
de ouders hun kinderen ver-
baal aanmoedigen en bepaalde 
regels opleggen over het eten 
en proeven van fruit of groen-
ten die worden aangeboden 
(15,16,19,21,22,25).
Bij lagereschoolkinderen en 
vooral bij adolescenten wordt de 
fruitconsumptie ook beïnvloed 
door leeftijdsgenoten. Afhanke-
lijk van de sociale norm binnen 
de groep, kan meer fruit eten 
aangemoedigd of ontmoedigd 
worden. Wordt fruit niet door 
de groep geaccepteerd, dan kan 
groepsdruk ervoor zorgen dat 
fruit niet of te weinig wordt 
gegeten (22).

Fysieke omgeving
   De beschikbaarheid en toegan-
kelijkheid van fruit - zowel in 
de winkel, thuis, op school als op 
het werk - zijn belangrijke voor-
spellers voor de fruitinname.
Meer fruit eten begint bij meer 
fruit kopen. De winkel is de 
plaats bij uitstek om de fruitin-
name te verhogen. Een voldoende 
groot en gevarieerd fruitaanbod 
kan ertoe bijdragen dat mensen 
meer fruit kopen. Niet alleen 
de beschikbaarheid, maar ook 
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AANPAK
De determinanten van fruit-
consumptie in kaart brengen is 
belangrijk om inzicht te krijgen in 
het voedselkeuzegedrag. Op basis 
hiervan kunnen doelgericht inter-
venties worden ontwikkeld om de 
fruitinname te verhogen. Omdat de 
barrières, de inname en de kennis 
verschillend zijn voor groenten en 
fruit, worden ze  in interventies 
best afzonderlijk benaderd (27). 
Bij de opzet van een interventie is 
het ook belangrijk om duidelijk de 
doelgroep (bv. kinderen, adoles-
centen, volwassenen, leerkrachten) 
en de setting (bv. thuis, op school, 
op het werk, in de supermarkt) 
vast te leggen (15). Afhankelijk 
van het gestelde doel (bv. kennis 
verhogen, meer bewustwording of 
meer consumptie van fruit), moet 
er ten slotte na afloop van het pro-
gramma worden nagegaan of het 
ook effectief is geweest (15,16,17,26).

VOORBEELDEN
• 'Oog voor Lekkers' is een Vlaam-

se campagne die kadert binnen 
het EU-programma ‘Schoolfruit 
- Schoolmelk’ (28). Oog voor 
lekkers vervangt het vroegere 
‘Tutti Frutti’ en richt zich naast 
fruit ook op melk en groenten. De 
campagne wil in de eerste plaats 
een gezonde schoolomgeving 
creëren waarbij men de ouders 
zoveel mogelijk bij de acties 
probeert te betrekken. Scholen 
kunnen via subsidies van de 
Vlaamse overheid en de Europese 
Unie gedurende 10 of 20 weken 
fruit, melk of groenten aanbieden 
op school. 
Met deze campagne wordt er 
ingespeeld op diverse barrières: 
de beschikbaarheid van fruit 
wordt verhoogd, een gezamenlijk 
fruitmoment zorgt ervoor dat de 
leerkracht en de leeftijdsgenoten 

DE FRUIT
CONSUMPTIE 
VERHOGEN

de kwaliteit en de prijs kunnen de aankoop 
beïnvloeden. Boodschappen doen is een complex 
gebeuren. Het bestaat uit automatische en on - 
bewuste gedragingen die worden beïnvloed door 
verschillende prikkels uit de winkel omgeving. 
Door nudging – via kleine ingrepen in de 
omgeving het aankoopgedrag in een gezondere 
richting helpen sturen - kan de fruitverkoop 
worden verhoogd (15).
Kinderen eten meer fruit wanneer ouders in 
huis een voldoende groot en gevarieerd aan-
bod aan fruit voorzien. Dat geldt trouwens niet 
alleen voor kinderen, maar ook voor volwasse-
nen. Fruit moet ook thuis voldoende toegankelijk 
zijn. Als kinderen zelf nog geen fruit kunnen 
schillen of snijden, bieden ouders het best 
hapklaar aan. Hapklaar fruit kan ook handig zijn 
voor volwassenen met een drukke levensstijl 
of op momenten dat het even snel moet gaan 
(15,16,19,21,22).
In de schoolomgeving kan er op verschillende 
determinanten worden ingespeeld. Op school 
fungeert de leerkracht bij jonge kinderen als 
rolmodel en fruit herhaaldelijk aanbieden blijkt 
een effectieve strategie om van fruit eten een 
gewoonte te maken. De school is tevens de ideale 
setting om in te spelen op de rol van leeftijds-
genoten. Door samen fruit te eten wordt de 
fruitconsumptie gestimuleerd. Door educatie 
en voorlichting op school wordt de kennis over 
fruit verhoogd (11). 
In de werkomgeving kan de beschikbaarheid, de 
toegankelijkheid en de betaalbaarheid worden 
bevorderd door bijvoorbeeld meer fruit en 
hapklare salades te serveren in de kantine en 
fruitmanden te voorzien aan het onthaal en in 
vergaderruimtes.

Eet jij voldoende fruit?  
Doe de test op 
mijn.gezondleven.be/fruit  
en maak je eigen actieplan.

van fruit. Een lagere opleiding en 
sociale klasse zijn gerelateerd aan 
een lagere fruitconsumptie (13,14).

Wat? Bijna de helft van de 
Belgische bevolking geeft aan 
dagelijks vers fruit te eten. Voor 
vruchtensap is dat iets minder dan 
20 % en gedroogd fruit en fruit 
uit blik of de diepvriezer worden 
amper dagelijks gebruikt (13). 
 Appelen, bananen en sinaasappe-
len staan in de top 3 van de meest 
gekochte fruitsoorten in Vlaan-
deren. Appelen en bananen zijn 
vooral populair in jonge gezinnen. 
 Ouderen kiezen eerder voor peren 
en sinaasappelen (14).

Waar? Fruit wordt vooral thuis (70 
%) en op het werk of op school (18 
%) gegeten. Bij familie en vrienden 
en op restaurant is er zelden een 
fruitmoment (34).

Wanneer? Volgens de Vlaming 
kan fruit op elk moment van de 
dag: voor en tijdens het ontbijt, als 
tussen doortje, als dessert of als 
laatavondsnack. Bananen, kiwi’s 
en bessen zijn het populairst in 
de ochtend. Appelen worden het 
vaakst tussendoor genomen (34).

Waarom? Uit honger, dorst of 
goesting, door nood aan energie, 
omdat het  lekker en gezond is en 
als voorbeeld voor de kinderen. 
Dat zijn volgens de Vlamingen de 
voornaamste redenen om fruit te 
eten. Waarom eten ze toch nog te 
weinig fruit? Het zit nog onvol-
doende in hun dagelijkse routine, 
koekjes zijn lekkerder en gemak-
kelijker, fruit biedt onvoldoende 
verzadiging en heeft een beperkte 
houdbaarheid, het is gesmos en 
geprul en het is duur, zijn veel 
gehoorde barrières om fruit te 
eten (35).
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LEKKER MAKKELIJK  
MEER FRUIT ETEN  
VOOR ELK 'EXCUUS'  
EEN OPLOSSING

• Koop fruit van het seizoen. 
 Raadpleeg de seizoenskalender.

• Ga voor lokaal geteeld fruit of 
haal je fruit direct bij de boer.

• Vermijd voedselverspilling.
• Koop eens gek fruit: te groot,  

te klein, minder mooi maar wel 
even lekker.

• Verschillende fruitsoorten kan je minstens 
een week of langer bewaren (bv. appelen, 
peren, kiwi’s, diepvriesfruit).

• Bewaar fruit op de juiste manier (bv. citrus-
fruit, bananen en exotisch fruit buiten de 
koelkast).

• Bewaar appelen, peren, bananen en perziken 
apart van ander fruit.

• Versneden fruit en fruitsla zijn minder lang 
houdbaar.

• Zorg dat er altijd fruit in huis is.
• Reik voldoende variatie aan.
• Bied fruit hapklaar aan (bv. geschild of in 

stukjes geneden).
• Laat je kinderen mee fruit kiezen en klaar-

maken.
• Plan een vast fruitmoment in.
• Knutsel met fruit (bv. een fruitbrochette).
• Creëer een positieve omgeving (bv. geef zelf 

het goede voorbeeld).

• Zoveel keuze aan verschillende 
soorten fruit, dat gaat nooit 
vervelen.

• Met fruit kan je ontzettend veel 
variëren in de keuken (bv. met 
yoghurt, als beleg, in een salade).

• Fruit schillen is niet altijd nodig. 
Was fruit wel altijd goed voor 
gebruik.

• Kies voor hapklaar fruit (bv. een 
peer, aardbeien).

• Een bakje voorgesneden vers fruit 
kan soelaas bieden bij weinig tijd.

• Fruit uit blik (op eigen nat) of uit 
het vriesvak, is gebruiksklaar.

'fruit is te duur'

'fruit is niet lang houdbaar'

'hoe leer ik mijn kind fruit eten?'

'fruit is saai'

'fruit is te veel werk'

'ik vergeet fruit te eten'

Raadpleeg de uitgebreide tool voor concrete tips op www.nice-info.be  
> Materialen > Tools. Hieronder alvast een algemene leidraad.

als rolmodel kunnen fungeren,  
de kennis over fruit neemt 
toe door een ruim aanbod aan 
les materiaal en de financiële 
tegemoetkoming drukt de kost-
prijs van fruit. Onderzoek in het 
verleden heeft aangetoond dat 
een ‘fruit op school’-project  
werkt (36). 

• 'FV for a Healthy EU' is een 
nieuw Europees project dat 
opgestart en gecoördineerd 
wordt door Freshfel (29). Dit 
driejarig project (2019-2021) wil 
de in name van fruit en groenten 
 promoten bij jongeren tussen 18 
en 30 jaar. Het project wil meer 
bewustzijn creëren over het 
belang van de consumptie van 
groenten en fruit en de doelgroep 
op die manier meer richting 
de door de WHO aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid van 400 g 
groenten en fruit per dag sturen. 

• 'Fruit op het werk'-interventies 
kunnen de fruitinname bij vol-
wassenen verhogen. Werkgevers 
kunnen geleidelijk aan het aan-
deel van gezonde tussendoortjes, 
waaronder ook fruit, verhogen 
in de kantine of de snackauto-
maat. Er kan gratis fruit voor de 
werknemers worden voorzien via 
fruitmanden aan het onthaal of 
tijdens vergaderingen. Dergelijke 
initiatieven zijn fiscaal aftrekbaar 
(33).

MEER LEZEN
WWW.NICE-INFO.BE

Referenties
www.nice-info.be > Nutrinews

• Koppel fruit eten aan een andere gewoonte 
(bv. een stuk fruit na het middageten als 
dessert).

• Zet fruit standaard op je boodschappenlijst.
• Bouw je fruitmomenten op.
• Neem elke dag een stuk fruit mee in je 

werktas of boekentas.
• Leg fruit in het zicht (bv. op tafel in een 

schaal).

UITGEBREIDE TOOL MET MEER TIPS
TE DOWNLOADEN VIA WWW.NICE-INFO.BE > MATERIALEN > TOOLS
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We eten al generaties lang, maar niets 
lijkt zo moeilijk als ‘eten’. Nog nooit was 
eten zo grijpbaar rondom ons, nog nooit 
werd het zo beredeneerd. Inspelend op 

alarmerende BMI-cijfers floreren dieethypes. 
Te veel focussen op gewichtsverlies kan 
onbedoelde neveneffecten hebben. Ook 

gezondheidsprofessionals moeten worden 
aangemoedigd om bij hun patiënten meer in 

te zetten op het belang van gezonder leven in 
het algemeen en minder op gewicht. 

Allerlei dieethypes laten ons 
 geloven dat onze lichaamsvorm 
veranderbaar is als we het maar 
genoeg willen en dat hoe we eruit 
zien, weerspiegelt hoe gezond 
we zijn. Bij velen wisselen streng 
lijngedrag en controleverlies 
elkaar echter af. Streng lijnen 
levert meestal op korte termijn 
gewichtsverlies op, maar weinigen 
kunnen het behaalde resultaat op 
lange termijn aanhouden. Onder-
zoek toont dat streng lijngedrag 
uiteindelijk zelfs leidt tot een 
hogere BMI (1). Nieuwe inzich-
ten wijzen erop dat er veel meer 
meespeelt dan enkel wilskracht 
kweken.

FYSIOLOGISCHE PROCESSEN 
WERKEN TEGEN
Ons lichaam heeft het niet voor 
periodes van ondervoeding. Zodra 
we streng beginnen te diëten 
schieten allerlei aanpassings-
reacties in actie. Het lichaam gaat 
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spaarzamer om met de ingeno-
men hoeveelheid energie in de 
voeding en vertraagt het meta-
bolisme. Tegelijkertijd dringt het 
lichaam bij stevig lijngedrag aan 
op herstel van spier- en vetcellen. 
Aangezien herstel van spiercellen 
veel meer tijd nodig heeft dan 
herstel van vetcellen gebeurt 
er vaak een ‘overshooting’ met 
vetopslag tot gevolg en het 
welbekende ‘jojo-effect’ (2). 
Wanneer de voedselinname niet 
is afgestemd op wat het lichaam 
nodig heeft, wordt er bovendien 

eetdrang uitgelokt. Dat kan leiden 
tot controleverlies (2). Daarnaast 
bemoeilijkt een grotere belo-
ningsgevoeligheid (gelinkt aan 
het dopaminerge systeem) en een 
minder goede top-down-controle 
(effortful control) sommigen 
om aan verleidelijk voedsel te 
weerstaan. Ondanks een sterke 
motivatie kan gedragsverandering 
dan moeilijk zijn (3).

SOCIALE PROCESSEN 
 WERKEN TEGEN
Personen met overgewicht zijn 
vaak het slachtoffer van voor-
oordelen. Ze worden snel als lui, 
ongezond of zwak beschouwd. 
Dit heeft veel te maken met de 
idee dat gewicht controleerbaar 
is en dat wie overgewicht heeft 
daar persoonlijk verantwoordelijk 
voor is. Na geslacht en leeftijd is 
gewicht de voornaamste reden 
van discriminatie, vergelijkbaar 
met etnische discriminatie (4). Er 
heerst ook een algemeen sociaal 
klimaat waarin het ‘oké’ lijkt om 
grapjes te maken over iemands 
gewicht. Stigma’s hebben echter 
een sterke impact op het zelf-
beeld, schoolprestaties, carrière en 
sociale contacten. De vraag naar 
hulp wordt er ook door bemoei-
lijkt. Ten slotte geeft stigmatise-
ring meer stress wat gepaard kan 
gaan met meer gezondheidspro-

blemen, een verstoord eetgedrag 
en gewichtstoename waardoor 
men uiteindelijk in een vicieuze 
cirkel belandt (5).

PSYCHOLOGISCHE 
 PROCESSEN WERKEN TEGEN
Niet alleen fysiologische depriva-
tie lokt overeten en controlever-
lies uit, ook psychologische depri-
vatie is een trigger voor overeten. 
Wanneer we het gevoel hebben 
dat we iets niet hebben gekregen, 
willen we dat compenseren. Een 
ijssmaakexperiment illustreert hoe 

lijners vooral willen ‘inhalen’, en 
minder in contact staan met hun 
verzadigingsgevoel. Na lijngedrag 
wordt het daarom moeilijker om 
aan ‘verboden voedsel’ te weer-
staan en door stress vervalt men 
weer gemakkelijker in overeten (6).

 MEER GEZONDHEID 
IN PLAATS VAN MEER 
 GEWICHTSVERLIES
Obesitas op populatieniveau is 
een risicofactor voor chronische 
ziekten. Dat is een feit. Mogelijk 
is een heroriëntering nodig in 
de aanpak ervan (7). Focussen 
op gewichtsverlies geeft veel 
onbedoelde neveneffecten en 
blijkt ook niet altijd nodig. Nieuw 
onderzoek suggereert dat de helft 
van de mensen met overgewicht 
metabool gezond zou zijn, terwijl 
een derde van de mensen met 
een normaal gewicht dat niet is. 
Hoewel dit nog verder onderzocht 
wordt, staat vast dat die laatste 
groep nog te vaak buiten het vizier 
van de zorg blijft (8). Eerst inzet-
ten op gezondheidsverbetering 
voor elke Vlaming is misschien 
een betere piste met minder 
ongewenste nevenwerkingen en 
potentieel duurzamere resultaten 
(7). Een gezonde leefstijl zorgt ook 
bij personen met overgewicht voor 
gezondheidswinst, ongeacht even-
tueel gewichtsverlies. De huidige 

GEZONDHEID BOVEN GEWICHT

Groeiwijzer: boek voor professionals met de 
basiskennis over de ontwikkeling van eetgedrag 
(www.eetexpert.be/eetexpert-project-groei-
wijzer#anchor1)

Draaiboeken voor hulpverleners: praktijk-
gerichte stappenplannen over de preventie en 
de behandeling van eet- en gewichtsproblemen 
(www.draaiboeken.eetexpert.be)

Aanbevelingen rond communicatie voor 
media, hulpverleners en gezondheidsprofes-
sionals: voor evenwichtige boodschappen rond 
gewicht, eetgedrag en eetstoornissen 
(www.eetexpert.be/aanbevelingen)

Settinggerichte fiches in het kader van 
'Health in All Policies': over communiceren 
rond eetgedrag en gewicht in de settings werk, 
onderwijs en lokale besturen (www.eetexpert.be/
settinggerichte-fiches)
 
Ondersteuningsmateriaal voor ouders en 
organisaties die ouders ondersteunen  
(www.eetexpert.be/eetexpert-doordachte- 
communicatie)

Referenties
www.nice-info.be > Nutrinews

context is nog altijd sterk caloriegericht en kan ertoe 
bijdragen dat men verkrampt aan de eettafel.
Minder focussen op gewicht en meer inzetten op een 
gezondheidsversterkende aanpak van overgewicht 
vraagt tijd, een goede samenwerking tussen gezond-
heidsprofessionals en afgestemde boodschappen 
van preventie tot zorg. Het veronderstelt dat elke 
hulpverlener eerst de tijd neemt om met zijn patiënt 
in te zetten op gezonder gaan leven in de ruime zin 
als basis voor verdere zorg. Dat betekent aandacht 
 hebben voor een gevarieerd en ontspannen eet-
gedrag, beweging, slapen en psychisch welzijn. 

ONDERSTEUNINGS-  
MATERIALEN



NICE (Nutrition Information Center) biedt gezond-
heidsprofessionals wetenschappelijke informatie  
over de voedings- en gezondheidsaspecten van de 
producten van onze land- en tuinbouw en visserij 
(zoals groenten, fruit, aardappelen, zuivel, vlees, 
gevogelte, vis en eieren). Hiermee kunnen zij consu-
menten helpen om gezonde voedselkeuzes te maken 
op basis van producten van bij ons. 

NICE werkt in opdracht van de Vlaamse overheid en 
de Vlaamse agrarische producenten. De leden van 
zijn wetenschappelijke adviesraad zien erop toe dat 
de verspreide informatie actueel en wetenschappelijk 
gefundeerd is en aansluit bij de algemene voedings-
aanbevelingen voor België.

NICE maakt deel uit van

Alle artikels in Nutrinews zijn te raadplegen op
WWW.NICE-INFO.BE

@NICEVoedingvolg ons


