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EDITO
Corona beheerst nu al meer dan een jaar het wereldnieuws. De cijfers
van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames evolueren soms
gunstig, om daarna opnieuw snel toe te nemen. We kunnen verwachten
dat deze op-en-neer-beweging zal aanhouden tot een groot deel van de
bevolking gevaccineerd is. Door het toenemende aantal mensen dat een
COVID-19-infectie heeft doorgemaakt, heeft men meer inzicht gekregen
in welke risicofactoren een ernstig ziekteverloop of overlijden bij een
besmetting met het coronavirus bevorderen.
Hart- en vaatziekten zijn al enkele decennia veruit de belangrijkste
doodsoorzaak. Het afgelopen jaar bleken mensen met hart- en vaatziekten ook kwetsbaarder na een COVID-19-infectie. Het belang van de
preventie van hart- en vaatziekten wint hiermee nog meer aan belang.
In samenwerking met verschillende experten ter zake worden in de
rubriek ‘Nader bekeken’ de meest recente voedingsrichtlijnen voor
cardiovasculaire preventie toegelicht.
Groenten en fruit zijn een belangrijk onderdeel van een gezonde voeding.
Ze dragen bij tot de preventie van hart- en vaatziekten maar ook van
tal van andere chronische aandoeningen. Om meer bewustzijn voor

De Verenigde Naties riepen
2021 uit tot het Internationaal
Jaar van Groenten en fruit
het belang van groenten en fruit te creëren, riepen de Verenigde Naties
2021 uit tot het Internationaal Jaar van Groenten en Fruit. Ideaal want
groenten en fruit spelen vandaag ook de hoofdrol in tal van foodtrends.
Hoe kunnen we deze extra aandacht gebruiken om mensen te stimuleren om van meer groenten en fruit eten een goede, vaste gewoonte te
maken? Je leest het in de rubriek ‘Gezond eten, zo kan het ook’.
Het mogen dan woelige tijden zijn, toch kunnen we ook nu nog
beroep op enkele vaste waarden. Nubel, de beheerder en verdeler
van de Belgische voedingsmiddelentabel, de merknamendatabank
en de v oedingsplanner, viert zijn 30ste verjaardag. Carine Seeuws,
de Business Unit Manager van Nubel vzw is onze expert aan het
woord in dit nummer. Ze neemt ons terug mee in de tijd naar de
start van Nubel en biedt ons een blik op de toekomst van Nubel.
Het NICE-team heeft met veel goesting gewerkt aan dit eerste
nummer van 2021 en wenst je veel leesplezier.

H. De Geeter
Coördinator NICE
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Enkel rauw voedsel: Korte keten
veilig of riskant?
wint fors
Het ‘raw food’-dieet bestaat voor 80 tot 100%
uit voedsel dat niet bewerkt of verhit is. Voor het
gezondheidsbevorderende concept ervan ontbreekt elke wetenschappelijke ondersteuning.
Rawfoodies geloven dat zij kiezen voor levend voedsel
en dat deze manier van eten gezonder is. Volgens
hen zou alle verhit voedsel minder voedzaam zijn en
moeilijker verteerbaar door inactivatie van enzymen
in de voeding. Rawfoodisten gaan hiermee voorbij aan
het feit dat sommige nutriënten beter beschikbaar
zijn voor opname na bereiding en anderzijds dat ons
lichaam zelf de enzymen aanmaakt die nodig zijn voor
de vertering en de opname van nutriënten.
Het voedingspatroon van de meeste rawfoodisten
leunt nauw aan bij dat van strikte veganisten. Zij eten
enkel rauwe plantaardige producten. Sommigen eten
ook rauwe dierlijke producten, zij het in beperkte
mate. Zij baseren zich op het voedingspatroon van de
paleolithische mens wat vaak resulteert in een zeer
restrictief eetpatroon. Gezien hun voorkeur voor puur
natuurlijke producten weigeren zij bovendien elke
vorm van suppletie waardoor zij meer risico lopen
op voedingstekorten. Ook inzake voedselveiligheid
kunnen er zich ernstige problemen stellen. De
consumptie van bepaalde producten zonder voorafgaande warmtebehandeling kan gevaarlijk zijn.
Meer lezen: www.nice-info.be/nutrinews/
rawfooddieet
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Sinds de coronacrisis kopen meer
consumenten rechtstreeks bij de
boer. Het marktaandeel van de
korte keten blijft bescheiden met
1% maar wint toch fors aan terrein
(1). In de eerste helft van 2020
kochten 40% meer gezinnen verse
voeding op de hoeve. Opvallend
is dat ook meer jongere groepen
rechtstreeks bij de boer kochten.
Meer aandacht voor het milieu en
interesse voor de herkomst van wat
men koopt en de wens om de lokale
economie te ondersteunen zijn de
meest vermelde redenen voor deze
keuze. Producten van de lokale boer
worden aanzien als verser, smaakvoller en beter voor het milieu door
de nabijheid en een aanbod volgens
de seizoenen. Bovendien krijgt
de boer een eerlijke prijs voor de
producten die hij teelt.
(1)

		
		

www.vlaanderen.be/vlam/kennisbank
> De aankoopkanalen van versproducten in België (MATQ2 2020)

Meer lezen: www.nice-info.be/
dossier/duurzamer-eten/recht-van-bij-de-boer-kopen-biedt-voordelen

Inktvis
Je hoeft niet ver te reizen voor
een stukje verse inktvis. Inktvissen zoals octopus, pijlinktvis en zeekat zijn van bij ons:
ze worden door onze Vlaamse
vissers aan land gebracht.
Inktvis is mager maar
nutriëntrijk. Het is een
goede bron van hoogwaardige
eiwitten, omega 3-vetzuren
(DHA en EPA), selenium en
de vitaminen B12 en B6.
Een portie gefrituurde
calamares is waarschijnlijk
het bekendste gerecht, maar
inktvis past ook heel goed
in andere, minder vetrijke
recepten. Een vers stukje
inktvis combineert prima
in een groentestoofpotje
en in bouillabaise, is lekker
op de grill en smaakt ook
heerlijk fris in de vorm van
een ceviche (rauw gegaard in
citrussap). En vergeet niet de
volgende tip: de tubes van de
pijlinktvis lenen zich perfect
om te vullen met groenten.
www.nice-info.be/recepten/hoofdgerechten/
courgetti-met-inktvis

MEER LEZEN
WWW.NICE-INFO.BE > NUTRINEWS

PREVENTIE
ONDERVOEDING
DRAAIBOEK VOOR WOONZORGCENTRA

Preventie onder
voeding in woon
zorgcentra
Ondervoeding bij ouderen is een onderschat probleem. In België is 12% van de 70-plussers ondervoed en loopt 45% een risico op ondervoeding. In
woonzorgcentra (WCZ) liggen deze cijfers nog hoger.
Ondervoede ouderen worden sneller en ernstiger ziek,
hebben langer nodig om te herstellen en kunnen hierdoor ook sneller hun autonomie en mobiliteit verliezen. Voorkomen is dus beter dan genezen.
Gezond Leven heeft een draaiboek met een 7-stappenplan uitgewerkt om de ondervoeding in WZC te
voorkomen en de gezondheid van de bewoners te
bevorderen. Dit draaiboek biedt ondersteuning aan
organisaties en hulpverleners om een nieuw preventiebeleid in het woonzorgcentrum te ontwikkelen en
te integreren of om het bestaande voedingsbeleid te
verbeteren. WCZ kunnen zelfstandig aan de slag met
het draaiboek en de bijhorende materialen of ze kunnen hiervoor beroep doen op een procesbegeleider.
Meer info: www.gezondleven.be/projecten/
preventie-ondervoeding-in-woonzorgcentra
NICE-dossier ondervoeding: www.nice-info.be/
dossier/ondervoeding

De voedingsmatrix
in beeld
De voeding is meer dan een optelsom van voedingsstoffen.
De interactie tussen voedingscomponenten en de fysische en
scheikundige vorm waarin ze voorkomen spelen ook een rol en
kunnen de uiteindelijke gezondheidseffecten helpen bepalen.
Dat noemt men het voedingsmatrixeffect.
In het kader van het ‘Milk, nutritious by nature’-informatie
programma werd een video gerealiseerd voor voedings- en gezondheidsprofessionals die het concept van de voedingsmatrix verkent.
De gezondheidseffecten van een voedingsmiddel als geheel blijken
vaak verschillend van die van de nutriënten die het bevat.
Het wetenschappelijk onderzoek focust daarom niet alleen meer
op de gezondheidseffecten van afzonderlijke voedingsstoffen
maar steeds vaker ook op die van voedingsmiddelen en zelfs
van voedingspatronen.
De zuivelmatrix is een van de best onderzochte voorbeelden van
het voedselmatrixeffect. Zuivelproducten zijn een heterogene groep
in termen van samenstelling en fysische structuur. Er is onder meer
melk, yoghurt en kaas. De uiteenlopende nutritionele samenstelling
maar ook verschillende zuivelstructuren en gebruikelijke verwerkingsmethoden kunnen hun metabool effect beïnvloeden.
Dr. Emma Feeney van het ‘Institute for Food and Health’
(University College Dublin) licht dit in de video verder toe.
Bekijk de video: www.milknutritiousbynature.eu/milk-facts/
dairy-matrix/food-matrix-effect-video
Meer info: www.nice-info.be/voedingsstoffen/de-voedingsmatrix
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CARDIOVASCULAIRE
PREVENTIE
VOEDINGSRICHTLIJNEN
I. COENE
Voedingsdeskundige NICE
In samenwerking met
Prof. Dr. T. Vanassche1, E. Vanhauwaert2,
L. Verbeyst2, K. Gerits3 en N. Vandegaer3
1
Cardioloog UZ Leuven
2
Expertisecentrum Health Innovation UCLL
3
Cardiodiëtist UZ Leuven

Meer info te raadplegen op
www.nice-info.be via 'Zoeken op'
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Doeltreffend voedingsadvies, ook ter preventie van
cardiovasculaire aandoeningen, moet gebaseerd zijn
op de principes van evidence-based practice (EBP).
EBP-diëtetiek combineert actuele wetenschap
pelijke kennis met expertise van diëtisten en de
inbreng van patiënten met het oog op de beste
aanpak. In samenwerking met experten ter zake
doorlopen we verschillende aspecten van de
meest recente voedingsrichtlijnen om harten vaatziekten te voorkomen.

BEKNOPT
• Hart- en vaatziekten zijn veruit de belangrijkste doodsoorzaak.
Gezond eten is een van de belangrijkste hulpmiddelen om harten vaatziekten te verminderen.
• Richtlijnen voor voedingsadvies ter preventie van cardiovascu
laire aandoeningen zijn gebaseerd op kwaliteitsvolle wetenschappelijke gegevens (‘evidence-based’) en zijn aangepast
aan de Belgische context.
• Er gaat bij de ontwikkeling van voedingsrichtlijnen steeds meer
aandacht naar het belang van voedingsmiddelen, niet enkel van
geïsoleerde nutriënten.
• Een voeding met de nadruk op het gebruik van volle graan
producten, groenten, fruit, peulvruchten, noten en vis is
aanbevolen. Daarnaast moet de hoeveelheid zout, alcohol,
producten met toegevoegde suiker en bewerkt vlees worden
beperkt en moet er aandacht zijn voor enerzijds de hoeveelheid
en het soort vetten.
• Een goede ondersteuning en bevordering van zelfmanagement
bij de patiënt is belangrijk. De patiënt moet alle informatie
goed begrijpen, ook die over voeding. De diëtist kan hem hierin
begeleiden en de voeding waar nodig verder op maat aanpassen
in functie van specifieke risicofactoren.

CARDIOVASCULAIRE
AANDOENINGEN GEDUID

PROF. DR. T. VANASSCHE

CARDIOLOOG UZ LEUVEN

Hart- en vaatziekten zijn veruit de belangrijkste doodsoorzaak. Jaarlijks sterven er wereldwijd meer dan 17 miljoen mensen ten gevolge
van hart- en vaatziekten. Dat is meer dan van
alle vormen van kanker, rokerslong, neurologische aandoeningen, verkeersongevallen,
HIV, oorlog en terrorisme samen (1). In Europa
veroorzaken hart- en vaatziekten bijna één op
drie van alle overlijdens voor de leeftijd van
65 jaar bij mannen en meer dan een kwart
van de vroegtijdige overlijdens bij vrouwen
(2). Ook in België behoren cardiovasculaire
aandoeningen (coronaire hartziekten, cerebrovasculaire ziekten en perifere vaatziekten
veroorzaakt door atherosclerose) tot de top 3
van voornaamste doodsoorzaken (3).
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VAN ATHEROSCLEROSE
TOT INFARCT
Het verloop van hart- en vaatziekten is nochtans erg goed gekend.
Het wordt in belangrijke mate
beïnvloed door goed gekende
en behandelbare risicofactoren.
Slagaderverkalking of atherosclerose, een langzame progressieve
aantasting van de binnenbekleding
van slagaders doorheen heel het
lichaam, ligt aan de basis van de
meeste hart- en vaatziekten. De
binnenbekleding van een gezonde
slagader is mooi glad afgelijnd
en beschermt het bloedvat tegen
de vorming van bloedklontertjes.
Wanneer deze binnenbekleding
beschadigd geraakt door bijvoorbeeld roken, hoge bloeddruk of
een te hoog bloedsuikergehalte,
verdwijnt de beschermende rol
van deze binnenbekleding. Bij een
te hoog bloedcholesterolgehalte
kunnen bovendien cholesteroldeeltjes in de wand binnendringen.
Daar veroorzaken ze een opstapeling van vetdeeltjes, ontstekingen
en een verdere verdikking van de
wand. Zo ontstaan er vernauwingen in de bloedvaten, die de bloedtoevoer van de organen bedreigen.
Dit proces duurt vele tientallen
jaren en kan lang aanwezig zijn
zonder enige symptomen. Wanneer
er boven op deze vernauwingen
plots een bloedklonter ontstaat,
leidt dit tot acuut zuurstoftekort in
organen en treedt er een hartinfart,
een hersenberoerte of een ander
acuut probleem op dat fataal kan
zijn of voor ernstige invaliditeit kan
zorgen.
RISICOFACTOREN
De risicofactoren voor slagaderverkalking zijn eveneens goed gekend,
meetbaar en behandelbaar.
Bovendien hangen veel van deze
risicofactoren nauw samen met
onze levensstijl en -gewoonten. Uit
een groot onderzoek bleek dat tot
90% van het risico op een hartinfarct afhangt van de volgende
negen risicofactoren: cholesterolgehalte, rookgewoonte, bloeddruk,
buikvetgehalte, lichaamsbeweging,

8
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alcoholinname, voeding, de psychosociale situatie en diabetes
(4). Dezelfde onderzoeksgroep
toonde ook aan dat een ongezonde
voeding op zichzelf de kans op een
hartinfarct verdubbelt in vergelijking met een gezonde voeding (5).
Naast een rechtstreeks effect van
een gezonde voeding, helpt een
gezonde voeding ook het risico
op overgewicht, diabetes en een
verhoogde bloeddruk te verminderen. Simpele dagelijkse gewoonten
vormen dus een van de belangrijkste hulpmiddelen om hart- en vaatziekten, en de daarmee gepaard
gaande invaliditeit en mortaliteit,
te verminderen. Een gezonde voeding draagt er dus in belangrijke
mate toe bij om zoveel mogelijk
levensjaren en zoveel mogelijk
goede levensjaren te vrijwaren.

• stoppen met roken (en meeroken vermijden);
• voldoende bewegen (ten minste 150 minuten
per week aan matig intensieve inspanning (bv.
wandelen, fietsen) verspreid over verschillende
dagen, niet meer dan 8 uur per dag zitten);
• streven naar een gezond gewicht (BMI tussen
18,5 en 25);
• gezond eten en alcoholgebruik matigen;
• stress voorkomen (6,7,8).

ALGEMENE VOEDINGS
RICHTLIJNEN IN HET
KADER VAN CARDIO
VASCULAIR RISICOBEHEER

Preventie en aanpak van
overgewicht
De aanpak van diabetes
CARDIOVASCULAIR
RISICOBEHEER
Cardiovasculair risicobeheer is de
bepaling en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Zo kan worden ingeschat welk
risico iemand loopt om gedurende
zijn of haar leven hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Aan de hand
van dit risico kan een behandeling
op maat worden opgestart. Het
doel van primaire preventie is voorkomen dat personen af te rekenen
krijgen met hart- en vaatziekten.
Secundaire preventie is erop
gericht om een nieuw incident
te voorkomen bij personen die al
hart- en vaatziekten hebben. De
preventieprincipes van primaire en
secundaire preventie lopen parallel.
Voeding en de daarmee samenhangende factoren van overgewicht en
diabetes zijn slechts één onderdeel van het risicoprofiel. Goede
preventie moet altijd verschillende
maatregelen combineren.

E. VANHAUWAERT

L. VERBEYST

EXPERTISECENTRUM HEALTH INNOVATION UCLL

Richtlijnen voor voedingsadvies ter preventie van
cardiovasculaire aandoeningen moeten gebaseerd
zijn op kwaliteitsvolle wetenschappelijke gegevens
(‘evidence-based’) en aangepast zijn aan de Belgische
context. Er gaat bij de ontwikkeling van voedings
richtlijnen ook steeds meer aandacht naar het
belang van voedingsmiddelen, en niet enkel van
geïsoleerde nutriënten. Voedingsmiddelen zijn
complexe structuren met verschillende nutriënten
(vetzuren, eiwitten, koolhydraten, micronutriënten
en andere bioactieve stoffen) die onderling in interactie
gaan (voedselmatrixeffect). Daarnaast kunnen
ook bepaalde productie- en bereidingsprocessen het
cardiovasculaire risico van producten wijzigen in
vergelijking met hun risico-inschatting louter op basis
van hun nutritionele samenstelling (9). Het gezondheids
effect van voedingsmiddelen als geheel is dus niet
noodzakelijk de optelsom van de nutriënten die
ze bevatten. Wetenschappelijk onderzoek en evidencebased richtlijnen moeten hiermee rekening houden.
De voedingsmatrix wint aan belang

ZIEKTELAST DOOR
VOEDING IN BELGIË
De ‘Global Burden of Disease’
(GBD)-studies geven up-to-date
informatie over de ziektelast (de
gezondheidstoestand van de
bevolking) in 204 landen waaronder België. Sciensano, het voormalige Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV), maakte
een raming van de ziektelast voor
België veroorzaakt door diverse
risicofactoren, inclusief risicofactoren die met voeding verband
houden (10). Verschillende klinische uitingen van cardiovasculaire
aandoeningen, zoals ischemisch
hartlijden, cerebrovasculair lijden
en hartfalen, staan op de eerste
plaats van ziektebeelden die verband houden met voeding.
BELGISCHE FBDG’S TER
PREVENTIE VAN CARDIOVAS
CULAIRE AANDOENINGEN
De Hoge Gezondheidsraad (HGR)
ontwikkelde op basis van de
analyse van Sciensano praktische
voedingsaanbevelingen (FBDG’s
of Food Based Dietary Guidelines)
voor de gezonde Belgische volwassen bevolking (3). Deze FBDG’s vertonen bijna allemaal een verband
met cardiovasculaire aandoeningen
en vormen bijgevolg ook de basis
van de algemene voedingsricht
lijnen in het kader van cardiovas
culair risicobeheer (tabel 1).
Een voeding met de nadruk op het
gebruik van volle graanproducten,
groenten, fruit, peulvruchten,
noten en vis is aanbevolen.
Daarnaast moet de hoeveelheid
zout, alcohol, producten met
toegevoegde suiker en bewerkt
vlees worden beperkt en moet
er aandacht zijn voor enerzijds
de hoeveelheid en anderzijds het
soort vetten (3,11).
Het gebruik van voedingssupplementen is doorgaans overbodig
en dus ook geen algemeen advies,
tenzij de arts het om specifieke
redenen bij bepaalde personen
nodig acht (8).

TABEL 1 - Voedingsaanbevelingen voor volwassenen in het kader van primaire preventie van
cardiovasculaire aandoeningen zijn conform de 12 prioriteiten van de Belgische ‘Food Based
Dietary Guidelines’ (3). Verdere aanpassingen op maat van de individuele patiënt kunnen
nodig zijn.
VOEDINGSMIDDELEN

KERNBOODSCHAP
PRAKTISCHE VOEDINGSAANBEVELING

Volle graanproducten

Eet minstens 125 gram volle graanproducten
per dag.

Groenten en fruit

Eet 250 gram fruit per dag.
Eet 300 gram groenten per dag.

Peulvruchten

Eet wekelijks peulvruchten.

Zaden en noten

Eet 15 tot 25 gram (ongezouten en zonder zoete
omhulsels) noten en zaden per dag.

Melk- en melkproducten

Gebruik tussen 250 en 500 ml melkproducten
per dag.

Vis, schaal- en schelpdieren

Eet één tot twee maal per week vis, schaal- of
schelpdieren, waarvan één maal vette vis.

Rood vlees 1

Eet maximaal 300 gram rood vlees per week.

Vleeswaren 2

Eet maximaal 30 gram bewerkt vlees per week.

Dranken en voedingsmiddelen
met toegevoegde suiker

Drink zo weinig mogelijk dranken met
toegevoegde suiker.

VOEDINGSSTOFFEN

KERNBOODSCHAP
PRAKTISCHE VOEDINGSAANBEVELING

Natrium en zout

Beperk de zoutinname tot maximaal 5 gram zout
per dag.

Calcium

Streef naar een voldoende inname van calcium
(950 mg per dag) uit verschillende bronnen,
waaronder melk- en melkproducten.

Poly-onverzadigde vetzuren
met focus op omega 3-vetzuren

Haal 5 tot 10 energie% uit poly-onverzadigde vetzuren waarvan 4 tot 8 energie% uit omega 6- en
1 tot 2 energie% uit omega 3-poly-onverzadigde
vetzuren.
Verkies koolzaad-, soja- en walnootolie, noten en
zaden rijk aan omega 3-vetzuren (bv. walnoten).
Oliën rijk aan omega 6-vetzuren zijn zonnebloem
olie, maïsolie, saffloerolie en druivenpitolie.
Olijfolie en arachideolie zijn rijk aan enkelvoudig
onverzadigde vetzuren.

1 Rood vlees is runds-, kalfs-, varkens-, geiten-, schapen- en paardenvlees.
2 Bewerkt vlees is vlees dat omwille van de houdbaarheid werd gerookt, gedroogd of gezouten of waaraan
bepaalde (chemische) conserveringsmiddelen zijn toegevoegd zoals nitraat of nitriet.

Meer praktische informatie over de FBDG’s op het menu: zie www.nice-info.be
> Infografiek voedingsprioriteitenpuzzel
> Voedingsprioriteiten op ons bord

NUTRINEWS 2021 · NR.1

9

BELANG VAN VEZELS
Een hogere totale inname van
vezels is geassocieerd met een
lager risico op coronaire hartziekten, beroerte en diabetes type 2.
Ter preventie van cardiovasculaire
aandoeningen wordt er aangeraden
om 30 g voedingsvezels per dag in
te nemen via de voeding en vooral
via volle graanproducten, groenten
en fruit (11). Hoewel het achterliggende mechanisme nog niet
volledig is uitgeklaard, is intussen
wel bekend dat een hoge vezelinname de postprandiale glucoserespons na een koolhydraatrijke
maaltijd vermindert en de totale
en LDL-cholesterol verlaagt. Dit
gunstige effect vervalt bij maaltijden rijk aan geraffineerde koolhydraten zonder vezels. Hoewel
dit vezeleffect minder duidelijk is
voor vezels uit groenten en fruit,
blijkt de consumptie van groenten
en fruit toch een beschermend
effect te hebben tegen cardiovasculaire aandoeningen. Groenten
en fruit zijn tevens een belangrijke
bron van kalium, dat een gunstige
invloed heeft op de bloeddruk en
geassocieerd is met een lager risico
op beroerte (12).
DE MEERWAARDE VAN VIS
Het gunstige effect van vis op
cardiovasculaire aandoeningen
wordt vooral toegeschreven aan
de omega 3-vetzuren (EPA en
DHA) in vis. Deze relatie tussen de
visinname en het cardiovasculaire
risico is echter niet lineair. Vooral
mensen die geen of zeer weinig
vis eten vertonen meer risico. Dat
betekent dat een kleine toename
van de algemene visconsumptie
mogelijk al een grote impact kan
hebben op de volksgezondheid. De
voordelen van visoliesupplementen
ter bescherming van cardiovasculaire events zijn vooralsnog niet
bewezen (12).
MELK EN MELKPRODUCTEN:
VOLLE OF MAGERE?
Melk en melkproducten dragen bij
tot de inname van verzadigd vet
dat de LDL-cholesterol kan ver-
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hogen. Uit onderzoek blijkt echter
dat er geen associatie is tussen
het gebruik van melkproducten en
cardiovasculaire aandoeningen en
dat zowel magere als volle melkproducten conform de aanbevolen
hoeveelheden kunnen worden
gebruikt (3,13,14). Voor gefermenteerde melkproducten zoals
kaas en yoghurt vindt men zelfs
een omgekeerd verband met het
cardiovasculaire risico. De gezondheidseffecten van zuivel lijken
dus eerder samen te hangen met
de complexe karakteristieken van
de verschillende zuivelproducten
(verschillende nutritionele samenstellingen, verschillende structuren
en al dan niet gefermenteerd) dan
louter met hun vetgehalte. Yoghurt
en kaas bevatten naast diverse
verzadigde vetzuren ook wei- en
caseïne-eiwitten, calcium, fosfor,
fosfolipedecomponenten van het
melkvetglobulemembraan en bioactieve peptiden, korteketenvet
zuren en vitamine K2 (15).
Melk en melkproducten dragen ten
slotte bij tot een volwaardige voeding die de gezondheid bevordert.
Ze zonder meer uit de voeding
schrappen en niet volwaardig
vervangen kan aanleiding geven tot
voedingstekorten (3). Volle melk en
melkproducten leveren wel meer
calorieën. Hiermee moet rekening
worden gehouden met het oog op
een gezond gewicht. In het kader
hiervan krijgen halfvolle melk en
melkproducten zonder toegevoegde suiker of zoetstoffen in het
algemeen nog de voorkeur in een
gezonde voeding (16).
VLEES MAG, MAAR KLEINE
PORTIES VOLSTAAN
Vlees past in een gezonde
voeding als belangrijke bron van
goed biobeschikbare eiwitten,
ijzer en zink. Vers vlees krijgt
de voorkeur boven bewerkt
vlees en kleine porties volstaan
(tabel 1). Vooral bewerkt vlees
is in verband gebracht met een
verhoogd cardiovasculair risico.
De precieze reden hiervoor is nog
niet helemaal duidelijk. Naarmate

vlees meer vet bevat, bevat het ook meer verzadigde
vetzuren. Mager vlees met minder dan 3 g vet per
100 g bevat echter nog maar weinig verzadigd vet.
Andere componenten in vlees spelen mogelijk ook
een rol zoals heemijzer en nitraat/nitriet in vleeswaren (17). Bewerkt vlees kan ook veel zout bevatten.
Het achterliggende mechanisme vergt dus nog bijkomend onderzoek (9). Gevogelte lijkt relatief neutraal
voor het cardiovasculaire risico en krijgt de voorkeur
boven rood vlees (9,16). Wie vlees uit de voeding
schrapt, wordt aangeraden om het te vervangen door
geschikte vleesvervangers zoals vis, eieren en peulvruchten. Wie kant-en-klare vleesvervangers kiest,
moet evenzeer beducht zijn voor te veel verzadigd vet
en zout.
Waarop letten als je vegetarisch of veganistisch
eet?
FRISDRANKEN ZOVEEL MOGELIJK BEPERKEN
Gesuikerde frisdranken dragen in belangrijke mate bij
tot de totale energie-inname. In België is dat vooral
het geval bij mannelijke tieners en jongvolwassenen
(gemiddeld bijna 270 ml per dag) (18). Regelmatig
frisdranken drinken is geassocieerd met overgewicht,
metabool syndroom en diabetes type 2, belangrijke
risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen (12).
HARTVRIENDELIJKE VOEDINGSPATRONEN
Voorbeelden van wetenschappelijk onderzochte
voedingspatronen zijn het DASH-voedingspatroon en
het mediterrane voedingspatroon. Deze voedings
patronen zijn geassocieerd met een lager cardiovasculair risico, mogelijk omdat zij worden gekenmerkt
door een hogere consumptie van groenten, fruit, volle
graanproducten, magere zuivelproducten en vis, een
regelmatige consumptie van noten en peulvruchten,
een lagere consumptie van rood vlees, bewerkt vlees,
geraffineerde graanproducten en producten met
toegevoegde suikers en een matige consumptie van
alcohol (3). Op basis van deze principes hebben ook
andere regio’s hun eigen voedingspatroon ontwikkeld,
bijvoorbeeld het ‘Nordic diet’ in de Scandinavische
landen. Hierbij hebben zij naast een meer holistische
kijk op het effect van voeding op de gezondheid eveneens rekening gehouden met lokale ecologische en
culturele aspecten. Dat bevordert de kans op veranderingen van het eetgedrag op lange termijn.
De studie van voedingspatronen en gezondheidsuitkomsten is echter niet evident. Het wordt beïnvloed
door beperkingen in de methodologie (exacte bepaling
van het voedingspatroon) en in de uitvoering ervan
(advies over een patroon versus ‘feeding trials’) (3).

VEEL VOORKOMENDE
VRAGEN EN KNELPUNTEN
VANUIT DE PRAKTIJK

deze risicofactoren, tracht men de
cardiometabole gezondheid van de
patiënten te optimaliseren. Men
hanteert de richtlijn van de Hoge
Gezondheidsraad om maximaal 5
g zout per dag in te nemen (3). Een
strengere zoutbeperking opleggen
aan patiënten met hartproblemen
biedt geen extra voordeel.
Tips om de zoutinname te
beperken

K. GERITS

CARDIODIËTISTEN UZ LEUVEN

N. VANDEGAER

Een goede ondersteuning en bevordering van zelf
management bij de patiënt is belangrijk. De patiënt
moet alle informatie goed begrijpen, ook die over
voeding. De diëtist begeleidt patiënten naar een
gezond voedingspatroon met een gevarieerde keuze
aan producten. Naargelang de aanwezigheid van
specifieke risicofactoren (bv. overgewicht, hoge
bloeddruk, diabetes type 2, chronische nierinsufficiëntie) moet de voeding verder op maat van de patiënt
worden aangepast.
Veel voorkomende vragen bij patiënten lijken soms
triviaal maar ze leven wel degelijk bij patiënten die
zijn opgenomen ten gevolge van cardiovasculair
lijden. De onderstaande antwoorden zijn tweeledig
opgebouwd. Er is enerzijds het advies dat aan de
patiënt wordt meegegeven en anderzijds de wetenschappelijke evidentie waarop het antwoord is
gebaseerd.
MOET IK ZOUT BEPERKEN?
Advies: Onze voedingsmiddelen bevatten van nature
al voldoende zout. Door extra zout toe te voegen
tijdens het koken zal de dagelijkse zoutinname te
hoog zijn. Patiënten worden gestimuleerd om kruiden
te gebruiken in plaats van zout, vervangzouten en
kruidenmengelingen. Er wordt een kruidenwijzer
meegegeven.
Bij patiënten die diuretica nemen, wordt er extra aandacht besteed aan zoutrijke voedingsmiddelen. Deze
patiënten hebben een verhoogd risico op oedeem.
Het gebruik van diuretica samen met een zoutbeperking wordt steeds gecombineerd met een vochtbeperking. De arts bepaalt de mate van vochtbeperking.
Onderbouwing: Hypertensie is een risicofactor voor
cardiovasculaire aandoeningen, zoals een verhoogd
cholesterol, diabetes, overgewicht, weinig beweging
en andere biologische factoren en levensstijlrisicofactoren. Via voedingsmiddelen, die invloed hebben op

HEEFT ELKE DAG EEN GLAS
RODE WIJN DRINKEN EEN
POSITIEF EFFECT OP HARTEN VAATZIEKTEN?
Advies: Alcohol is niet nodig in
een gezonde levensstijl. Integendeel, het gebruik van alcohol
schaadt de gezondheid. Wie toch
alcohol gebruikt, moet de inname
beperken: 1 consumptie per dag
voor vrouwen en 1 tot 2 consumpties per dag voor mannen, met een
maximum van 10 per week (3,19).
Het is bovendien aan te raden om
alcoholvrije dagen in te lassen
en af te raden om de toegestane
dagelijkse hoeveelheid op te sparen tot één bepaalde dag.
Onderbouwing: Over het gebruik
van alcoholische dranken in de
context van cardiovasculaire aandoeningen is er nog steeds veel
wetenschappelijke onenigheid. Er
is evidentie dat dagelijks alcohol
gebruiken het risico op een hoge
bloeddruk verhoogt. Bij mannen
is dit al het geval bij 1 consumptie per dag, bij vrouwen vanaf 3
consumpties per dag (20,21). Een
consumptie wordt gedefinieerd als
10 g ethanol. Dat komt overeen
met bijvoorbeeld 1 glaasje wijn
(100 ml), 1 pintje bier (250 ml)
of 1 glaasje sterkedrank (35 ml).
Daarnaast is er ook een verhoogd
risico op sterfte vastgesteld vanaf
een inname van 14 consumpties
per week bij mannen en vanaf 7
consumpties per week bij vrouwen. Vandaar als gemiddelde een
richtlijn van maximaal 10 consumpties per week (19).
Een hoog alcoholgebruik kan
in sommige gevallen leiden

tot slechte eetgewoonten. De
behoefte aan vast voedsel neemt
af en er kunnen voedingstekorten ontstaan, bijvoorbeeld van
vitamine B1 en elektrolyten. Een
tekort aan elektrolyten kan aanleiding geven tot hartritmestoornissen (22).
WELKE VETSTOF KIES IK
HET BEST OM TE KOKEN?
Advies: Met een werkbare richtlijn, kunnen de patiënten zelf
aan de slag gaan op basis van
het etiket. Ze leren dat maximaal 1/3 van het totale vetgehalte
van een vetstof uit verzadigde
vetzuren mag bestaan. Daarnaast
is het belangrijk om voldoende te
variëren in bereidingsvet omdat
elke vetstof verschillende soorten
vetzuren (verzadigde, mono- en
poly-onverzadigde) aanbrengt.
Boter, kokosolie en palmolie zijn
niet verboden maar worden bij
voorkeur niet dagelijks gebruikt.
Onderbouwing: Men moet
met meer dan enkel verzadigd
vet rekening houden. De term
verzadigd vet staat voor een
ruime groep verzadigde vetzuren.
Sommige vetzuren worden als
schadelijker (meer atherogeen)
aanzien, namelijk laurinezuur
(C12:0), myristinezuur (C14:0)
en palmitinezuur (C16:0). Stearinezuur (C18:0) heeft eerder een
neutraal effect (3,23). Het onderscheid tussen vetstof en vetzuur
is te complex om aan patiënten
mee te geven. De informatie over
individuele vetzuren is bovendien
niet beschikbaar op het etiket.
Hierover zijn dus geen praktische
handvaten beschikbaar voor
patiënten.
Meer info over vetten
Meer info over het etiket
lezen en begrijpen
HOEVEEL EIEREN
MAG IK NOG ETEN?
Advies: In vergelijking met vroeger
is het advies over de consumptie
van eieren veranderd.
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Vroeger werd er een beperking
van 3 eieren per week opgelegd.
Nu is een ei per dag toegestaan.
Uiteraard blijft variatie in het
voedingspatroon belangrijk. Patiënten moeten ook stilstaan bij alle
bereidingen waaraan zij mogelijk
een ei toevoegen, bijvoorbeeld aan
puree.
Onderbouwing: De wetenschappelijke visies variëren nog sterk
omtrent de eiconsumptie. De
inname van cholesterol moet
worden beperkt tot 300 mg per
dag (11). Een ei bevat ongeveer 180
mg cholesterol. De cholesterol in
eieren blijkt maar een beperkte
invloed te hebben op het bloedcholesterol. In combinatie met
een gezonde, gevarieerde voeding
overschrijdt men met dagelijks
een ei ook niet de maximale
inname van 300 mg cholesterol
per dag. Het cardiovasculaire risico
lijkt eerder gerelateerd aan het
gehalte aan verzadigde vetzuren
in de voeding. Het gehalte aan
verzadigde vetzuren in eieren is
echter beperkt. Eieren leveren
ten slotte ook heel wat essentiële
voedingsstoffen zoals eiwitten,
vitaminen B2, B12, A en D, ijzer,
zink en selenium.
WAAROM IS HET ADVIES
VANAF 75 JAAR ANDERS?
Advies: Vanaf 75 jaar wordt er
meer gefocust op levenskwaliteit
en op het voorkomen van malnutritie. Er wordt geadviseerd om
het gewicht zo stabiel mogelijk te
houden en voldoende te variëren
in de voeding. Er wordt minder
nadruk gelegd op de beperking
van bepaalde voedingsmiddelen,
tenzij absoluut noodzakelijk door
bijvoorbeeld een allergie of andere
aandoening. Advies op maat wordt
dan extra belangrijk.
Onderbouwing: Personen vanaf
75 jaar krijgen een geriatrisch profiel. Onderzoek laat zien dat een
goede voedingstoestand bij deze
populatie voor betere algemene
resultaten zorgt. Wanneer er te
veel voedingsrestricties worden
opgelegd, kan dat leiden tot een
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verminderde eetlust, spierzwakte
en een slechtere gemoedstoestand (24).
WELKE INVLOED HEBBEN
SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
OP MIJN CHOLESTEROL?
Advies: Schaal- en schelpdieren
staan meestal niet elke week op
het menu en als ze worden gegeten, blijven de porties meestal
beperkt. Met 1 kg mosselen eet
men ongeveer 200 g mosselvlees.
Hiermee krijgt men zo’n 120 mg
cholesterol binnen (25). Dat is dus
iets meer dan met een portie vlees
(50 tot 80 mg cholesterol per 100
g) en iets minder dan met een ei
(180 mg). De cholesterolaanbreng
blijft dus eerder beperkt.
Onderbouwing: Uit onderzoek
blijkt dat de consumptie van
schaal- en schelpdieren geen
invloed heeft op het risico op
cardiovasculaire aandoeningen.
Er werd gecontroleerd bij drie
groepen die een verschillende
inname hadden. De eerste groep
at geen schaal- en schelpdieren,
de tweede groep at ze een paar
keer per maand en de derde groep
minstens 1 keer per week (26). Er
is dus geen specifieke richtlijn die
het gebruik van schaal- en schelpdieren aan- of ontmoedigt. Binnen
een gezonde levensstijl is het
belangrijk om gevarieerd te eten
en eens een maaltijd met schaalen schelpdieren past daarin.
IS ZWARTE CHOCOLADE
GEZONDER VOOR HET HART?
Advies: Ongeacht de soort bevat
chocolade altijd veel suiker en vet
en mag het dus geen dagelijkse
kost zijn. Wie eens zin heeft in
een stukje chocolade, mag kiezen,
zolang de hoeveelheid maar
beperkt blijft. Praktische tips,
zoals neem een portie chocolade
type mignonnette als broodbeleg,
kunnen helpen.
Onderbouwing: Chocolade bevat
flavanolen, die behoren tot de
groep van antioxidanten. Het
flavanolengehalte stijgt naarmate
er meer cacao aanwezig is in de

chocolade. Zwarte chocolade bevat dus meer flavanolen. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft
bevestigd dat chocolade met een hoog gehalte aan
bioactieve componenten bijdraagt tot een normale
bloedcirculatie door de bevordering van de elasticiteit
van de bloedvaten (27). De meerderheid van alle chocolade in de winkel bevat echter ook veel suiker en
vet, wat het mogelijk positieve effect van de flavanolen onderdrukt (28).

Meer lezen:
• Patiënteninformatiewebsite van de
Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC)
> www.healthy-heart.org/nl
• Patiëntenrichtlijnen Gezondheid
en wetenschap
> www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen
• KOMPAS evidence-based handelen 'Voedingsen levensstijladviezen in het kader van cardiovasculair risicobeheer bij volwassenen'.
De KOMPASSEN evidence-based handelen
zijn een wegwijzer bij het zoeken naar recente
richtlijnen, point-of-care-informatiebronnen en
praktijkmateriaal rond bepaalde voedingsgerelateerde thema’s uit de klinische diëtetiek.
> https://voeding.ucll.be

MEER INFO
WWW.NICE-INFO.BE
• Ziekte & Intolerantie
> Hart- en vaatziekten
> Overgewicht en obesitas
> Diabetes
• Materialen > Brochures
> Hartvriendelijke voeding
• Materialen > Tools
Referenties
www.nice-info.be > Nutrinews

RECEPT

GROENE
GROENTEWOK
MET GEMBER EN VIS

HOE GROENER,
HOE BETER?
Groene groenten danken hun kleur aan
het natuurlijke groene pigment chlorofyl.
Chlorofyl is groen omdat het de rode en
blauwe golflengten absorbeert. De groene
kleur doet het misschien niet vermoeden,
maar groene groenten dragen ook bij tot
de inname van carotenoïden, die eerder
oranje-geel-rood kleuren. Sterker nog, hoe
donkerder de groene kleur, des te meer
carotenoïden. Carotenoïden fungeren
als provitamine A en hebben mogelijke
antioxidatieve eigenschappen. Donkergroene boerenkool brengt bijvoorbeeld
zo’n 40% van de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid vitamine A-activiteit aan. De
oranje-gele-rode kleur van carotenoïden
wordt in groene groenten gemaskeerd door
chlorofyl. Per vijf chlorofylmoleculen is er
immers maar een carotenoïdemolecuul
aanwezig in de chloroplasten.

VOEDINGSWAARDE
Per portie
Energie

441 kcal

Eiwitten

31 g

Koolhydraten

48 g

waarvan suikers
waarvan toegevoegde suikers

Vetten
waarvan verzadigd vet

5,6 g
0,8 g
1,6 g
8,6 g

Zout

1,4 g

MEER INSPIRATIE
WWW.NICE-INFO.BE
> RECEPTEN

Ongeveer 40 min.
4 porties

INGREDIËNTEN
• 400 g witte seizoensvis
(bv. hondshaai en rode
poon in het voorjaar)
• 200 g ongekookte
bruine rijst
• 250 g prinsessenbonen
• 250 g groene asperges
• 200 g erwten, vers of
diepvries

• 1 middelgrote ui
• 4 el zonnebloemolie
• 2 teentjes knoflook
• 5 cm verse gember
• 2 tl currypoeder
• ½ el sambal
• 2 el sojasaus
• 1 bosje koriander

BEREIDINGSWIJZE
• Bereid de rijst zoals vermeld op de verpakking.
• Snijd de ui in ringen. Rasp de gember fijn en pers
de knoflook.
• Snijd de vis in hapklare blokjes.
• Wok de visblokjes samen met gember, look en curry
poeder gedurende 2 minuten in 2 el hete olie op een
hoog vuur. Schep ze vervolgens uit de pan.
• Verhit opnieuw 2 el olie en wok de ui, bonen, asperges,
erwten en de sambal tot de groenten beetgaar zijn.
Voeg de vis, sojasaus en een scheutje water toe en
roerbak alles nog 2 minuten.
• Verdeel de rijst over 4 kommetjes en schep er de
groenten en vis op. Werk af met fijngesneden koriander.

12 g

Vezels
Bron: www.internubel.be

BEREIDINGSTIJD
VOOR			

EXTRA TIP
Ter afwisseling ook heerlijk met gele, oranje of rode
groenten zoals gele wortel, oranje paprika en rode
snoeptomaatjes. Ook lekker met noedels in plaats van
rijst. Hou er wel rekening mee dat noedels meer zout
kunnen bevatten.
In samenwerking met www.lekkervanbijons.be

NUTRINEWS
NUTRINEWS2021
2021· ·NR.1
NR.1

13

GEZOND ETEN, ZO KAN HET OOK

GROENTE- EN FRUITVAARDIGHEDEN
VERDER AANSCHERPEN
Een uitgebreid basispakket aan groenteen fruitvaardigheden is nodig om de consumptie van groenten en fruit te verhogen
(1). Dat betekent in de eerste plaats meer
kennis over het ruime aanbod aan groenten en fruit, over hun belang voor een
goede gezondheid en over de dagelijkse
aanbevolen porties en weten hoe men ze
moet (voor)bereiden en makkelijk in het
dagmenu kan inzetten. Daarnaast moet
men ook voldoende toegang hebben tot
groenten en fruit voor een betaalbare prijs.
Voedingsvoorlichters spelen een belangrijke rol in het aanleren van verschillende
groente- en fruitvaardigheden, rekening
houdend met de socio-economische status
van een individu of groep. De prioriteiten
en aandachtspunten kunnen anders zijn
naargelang het inkomen, de woonomgeving
en de socio-culturele achtergrond.

INSPELEN OP
GROENTE- EN FRUITTRENDS
G. VANDERSPIKKEN
Voedingsdeskundige NICE

Meer info te raadplegen op
www.nice-info.be via 'Zoeken op'
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Mensen stimuleren om meer groenten en fruit
te eten kan bijdragen tot een gezonder eetgedrag.
2021 lijkt hiervoor een extra geschikt jaar. Het is
uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Groenten en
Fruit. Groenten en fruit spelen bovendien de hoofdrol
in verschillende actuele foodtrends. Een ideaal
momentum dus om meer groenten en fruit eten via een
hype over een trend naar een vaste gewoonte te tillen.

INTERNATIONAAL JAAR
VAN GROENTEN EN FRUIT
De Verenigde Naties hebben 2021 uitgeroepen tot
Internationaal Jaar van Groenten en Fruit (International Year of Fruit and Vegetables of IYFV) (2). De FAO
(Food and Agriculture Organization) lanceert hiervoor
een wereldwijde informatie- en sensibiliseringscampagne om meer bewustzijn te creëren over het belang
van groenten en fruit binnen een gezond en duurzaam voedingspatroon.
De acties richten zich op verschillende domeinen
(van voedselproductie tot voedselconsumptie, van
voedselonzekerheid tot voedselverlies, van ondervoeding tot overvoeding) en tot diverse doelgroepen (van
overheid tot burger, van jong tot oud en van academicus tot influencer).
Het IYFV kadert binnen het ‘VN Decade of Action on
Nutrition’ (2016-2025) en draagt bij aan de verwezenlijking van verschillende Sustainable Development
Goals (2015-2030).

FOODTRENDS 2021
De coronacrisis en de bijhorende maatregelen hebben
in 2020 een duidelijke, maar mogelijk ook maar
tijdelijke impact gehad op onze voedingsgewoontes.
Dat blijkt uit verschillende (markt)onderzoeken (3,4).
We moesten noodgedwongen meer tijd thuis doorbrengen en kookten vaker ons eigen potje. We aten
vooral thuis in onze bubbel, al dan niet in gezelschap
van andere bubbels online of voorafgegaan door een
e-aperitief. We deden minder vaak boodschappen en
(her)ontdekten de lokale buurtwinkel.
De coronacrisis zal ons eetpatroon niet ineens
drastisch omgooien. Nieuwe eetgewoontes aanleren
is een complex en traag proces en oude gewoontes
worden weer makkelijk opgepikt. De coronacrisis kan
mogelijk wel meer bewustzijn creëren en bepaalde
trends versterken. Bijvoorbeeld die van meer groenten en fruit eten (5,6).
FOCUS OP GEZONDHEID
Gezond eten is belangrijk. Dat blijkt nu, door de
wereldwijde gezondheidscrisis ten gevolge van
COVID-19, meer dan ooit. Groenten en fruit dragen als
onderdeel van een gezond voedingspatroon bij tot een
goede gezondheid en een gezond immuunsysteem (2).
Ze helpen het risico op chronische aandoeningen zoals
hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en
diabetes type 2 te verlagen. Voldoende groenten en
fruit eten kan ook bijdragen tot een gezond lichaamsgewicht en een goede darmgezondheid. De Hoge
Gezondheidsraad raadt volwassenen aan om elke dag

minstens 300 g groenten te eten
of minstens 400 g inclusief
peulvruchten, en 250 g fruit, bij
voorkeur vers fruit (7-12).
Groenten, fruit en
gezondheid?
Hoeveel groenten per dag?
Hoeveel fruit per dag?
MEER PLANTAARDIG ETEN
MET MEER GROENTEN EN
FRUIT
Groenten en fruit vormen mee de
basis van een gezond en evenwichtig voedingspatroon (13). Wie meer
plantaardig wil eten, kan alvast
beginnen met meer groenten en
fruit op het menu te zetten. We
eten er in het algemeen nog veel
te weinig van (43). Daarnaast blijft
ook een evenwichtig gebruik van
andere voedselgroepen belangrijk.
Groenten en fruit zijn bijvoorbeeld
geen geschikte vleesvervangers.
Het ruime aanbod aan kant-enklare groenteburgers lijkt handig
en kan wel eens ter afwisseling
worden gekozen. Maar vele
bevatten te weinig eiwitten, weinig
of geen ijzer en vitamine B12 en
kunnen tevens meer vet, verzadigd
vet, zout en calorieën aanbrengen
dan een stukje mager vlees (14,15).
Een groenteburger kan evenmin
een portie groenten vervangen: het
percentage aanwezige groenten
is vaak te laag. Check steeds het
etiket voor meer informatie over de
samenstelling van een product.
Zijn champignons een
geschikte vleesvervanger?
HERNIEUWDE AANDACHT
VOOR LOKALE VOEDING
De coronacrisis heeft in 2020 een
duidelijke impact gehad op het
koopgedrag van de gemiddelde
Vlaming. Hij kreeg meer interesse
in lokale voeding en (her)ontdekte
de mogelijkheden om recht van bij
de boer te kopen (4). Deze trend zal
vermoedelijk nog verder aanwakkeren in de toekomst (5). De Vlaamse

land- en tuinbouw en visserijsector
voorzien in een ruim en gevarieerd
aanbod aan basisvoedingsmiddelen die passen binnen een gezond
voedingspatroon, waaronder ook
veel groenten en fruit. Wie daarbij
ook rekening houdt met de lokale
seizoenen draagt ook bij tot een
meer duurzaam en gevarieerd
consumptiepatroon. Variatie is
belangrijk omdat niet elke groenteen fruitsoort dezelfde vitaminen,
mineralen en bioactieve stoffen
bevat. Seizoensgroenten en -fruit
smaken bovendien op hun best en
zijn meestal goedkoper (16,17).
Voordelen van seizoens
groenten en -fruit
Groente- en fruitkalender
ELK MOMENT IS EEN
GROENTEMOMENT
De warme maaltijd wordt het
meest geassocieerd met groenten eten en is voor velen ook het
belangrijkste groentemoment van
de dag. In één maaltijd 300 gram
groenten wegwerken is echter
niet altijd eenvoudig. De groente-inname spreiden over de dag
kan helpen om makkelijker de
dagelijkse aanbevolen hoeveelheid
te halen. Groenten passen immers
ook prima bij het ontbijt, als tussendoortje of bij de lunch. Van elk
eetmoment een groentemoment
maken, is een gezonde gewoonte.
En nu we noodgedwongen meer
tijd thuis moeten doorbrengen,
is het ook een ideale gelegenheid
om er een vaste gewoonte van te
maken. Met een ruime voorraad
groenten in huis wordt het makkelijk(er) om bijvoorbeeld regelmatig
wat kerstomaatjes uit de koelkast
te plukken, snel een kom groentesoep op te warmen, een kleurrijke salade op tafel te toveren met
diverse groenten uit de koelkast,
groente(restjes) van de avond voordien als beleg op de boterham te
doen of zelfgemaakte groentechips
als aperitief te serveren, al dan
niet met zelfgemaakte groentedips. Trek deze goede gewoonte

NUTRINEWS 2021 · NR.1

15

ook buitenshuis door. Zorg voor
je persoonlijke groente-en-fruit-
take-away of maak gebruik van het
groente- en fruitaanbod op school
of op het werk.
Meer inspiratie voor elk
moment van de dag: 'Vegetables are the new sneakers'
Meer inspiratie voor buitenshuis: ‘Snack & Chill’, ‘Oog voor
Lekkers’
WE KOKEN VAKER ONS
EIGEN (GROENTE)POTJE
Tijdens de COVID-19-lockdown,
zijn we massaal aan het koken
geslagen. De barrière ‘geen tijd om
zelf te koken’ viel grotendeels weg
(6). We kookten vaker ons eigen
potje – meer thuisbereide maaltijden – en dat potje bleek anders en
gezonder dan in het pre-coronatijdperk. We kozen opvallend vaker
verse ingrediënten – de aankoop
van verse groenten en fruit steeg
vooral tijdens de eerste lockdown
– en probeerden recepten gezonder te maken (3,4,18). Dat kan prima
met extra groenten en fruit. Voeg
bijvoorbeeld meer groenten toe,
gebruik groenten als basis voor
een saus in plaats van room of vet
en zoet (na)gerechten vaker met
vers fruit in plaats van met suiker,
siroop of honing.
Om voldoende van alle nodige voedingsstoffen binnen te krijgen, varieer je best in bereidingswijze en
eet je zowel rauwkost als warme
groenten. De bereidingswijze heeft
immers invloed op de voedingswaarde. Sommige nutriënten gaan
deels verloren (bv. hittegevoelige
en wateroplosbare vitaminen), terwijl andere net beter beschikbaar
worden (bv. door de vrijstelling van
lycopeen in tomaten, glucosinolaten in kolen en bèta-caroteen in
wortelen bij opwarming) (19).
Hoe maak je een recept
gezonder?
Rauwkost of warme groenten?
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 P ZOEK NAAR GEZOND
O
GEMAK
Hoewel we het afgelopen jaar
meer tijd konden besteden in
de keuken is en blijft gemak een
belangrijke drijfveer bij de aankoop
en de bereiding van voedsel (5).
Gemaksvoedsel is een ruim begrip.
Het omvat alles wat de consumptie zelf makkelijker maakt maar
ook alles daarrond (bv. aankoop,
voorbereiding, koken, opruimen)
(6). Gemaksvoedsel wordt vaak
geassocieerd met kant-en-klaar,
fastfood en afhaalmaaltijden en
mist doorgaans enige connotatie
met gezondheid. Dat kan beter.
Groenten en fruit kunnen immers
ook prima worden ingezet als
gemaksvoedsel in de vorm van
voorgewassen, voorgeschilde en
voorgesneden groenten en fruit,
diepvriesgroenten of -fruit en
groenten en fruit uit blik (bij voorkeur zonder extra toevoegingen
zoals room, sausen en suiker). Ze
maken het (voor)bereidingsproces in de keuken gemakkelijker of
korter als de tijd dringt. Dankzij
slimme ‘meal prepping’ kan men er
ook voor zorgen dat men altijd lekkere, gezonde en zelf klaargemaake
kant-en-klare porties groenten en
fruit in huis heeft.
In welke mate voorgesneden
groenten of diepvriesgroenten
minder vitaminen bevatten dan
verse groenten is moeilijk te
zeggen. Veel hangt af van hoe
snel de gemaksgroenten worden
verwerkt, bewaard, bereid en
opgegeten. Dat geldt trouwens ook
voor verse groenten. Hoe verser en
hoe sneller ze worden verwerkt en
geconsumeerd, hoe beter.
Verwerkte groenten
Kookplanner: maak je eigen
gezond gemaksvoedsel
ODE AAN (GROENTE)RESTJES
Voedselverspilling beperken staat
hoog op de agenda van de Vlaming. In 2018 verspilden Vlaamse
huishoudens nog zo’n 37 kg
voedsel waarvan 11% fruit en 10%

g roenten. Voedselverspilling binnen huishoudens is het
gevolg van complexe interacties tussen verschillende
‘food waste drivers’ waaronder onvoldoende bewustzijn en te weinig vaardigheden, kennis, planning en
organisatie (meer lezen, zie www.nice-info.be: 'Op weg
naar minder voedselverspilling') (20).
De coronacrisis heeft een gunstige impact gehad op
het voedselverspillingsgedrag van de Vlaming. Tijdens
de eerste lockdown hebben we vaker met restjes
gekookt en minder eten in de vuilnisbak gegooid
(3). Mogelijke redenen zijn dat we ons meer bewust
worden van hoeveel voedsel we dagelijks weggooien
als we vaker zelf in de keuken staan. Meer zelf koken
impliceert ook dat we vaker in de koelkast kijken op
zoek naar ingrediënten en dat we kookvaardiger worden, ook met restjes. Zelf bereide maaltijden gooien
we ten slotte minder graag weg omdat we er liefde,
tijd en werk in hebben gestoken.
Het is verbazend wat men allemaal kan doen met restjes groenten en fruit. Men kan groenten mixen tot een
spread, in het zuur leggen of verwerken in een omelet,
een groentesoep of een stoofpotje. Rauwe groenterestjes kan men blancheren en invriezen voor later.
Restjes fruit zijn lekker met yoghurt of melk, ideaal
als tussendoortje of met wat extra muesli als ontbijt.
Ze kunnen ook prima worden verwerkt tot fruitmoes,
ongezoete confituur of chutney. Koop ook eens vaker
‘gekke groenten’. Ze zijn te groot, te klein of misvormd,
maar wel even lekker.
Hoe verspil ik minder voedsel?
OVER GEFERMENTEERDE GROENTEN
Groenten fermenteren is een oude voedselbewaarmethode die terug in is. Groenten worden in contact
gebracht met zout en ondergedompeld in een vochtige, zuurstofloze omgeving. Ze worden in glazen
potten bij kamertemperatuur gefermenteerd (bv.
zuurkool, kimchi). De van nature aanwezige (melkzuur)
bacteriën zijn verantwoordelijk voor het spontane
fermentatieproces waarbij suikers worden omgezet tot
(anti)microbiële metabolieten zoals organische (melk)
zuren en allerlei aromacomponenten. De chemische en
organoleptische kenmerken van het gefermenteerde
product (bv. voedingswaarde, smaak, textuur, houdbaarheid) hangen af van de gekozen ingrediënten, het
percentage zout en de fermentatieomstandigheden
(bv. duur en temperatuur) (21-27).
De mogelijke gezondheidsvoordelen van gefermenteerde groenten worden vooral toegeschreven aan de
aanwezigheid van levende melkzuurbacteriën, de (anti)
microbiële, bioactieve metabolieten die ze produceren
en hun potentiële probiotische werking. Of ze ook
daadwerkelijk een positief effect hebben op de (darm)
gezondheid, vereist bijkomend onderzoek bij mensen
(21-27). Gefermenteerde groenten kunnen wel bijdragen tot de dagelijkse inname van voedingsvezels, vita-

minen en mineralen en van bioactieve stoffen. Hou er
echter rekening mee dat gefermenteerde groenten ook
behoorlijk wat zout kunnen bevatten: 100 g zuurkool
bevat zo’n 1,5 g zout (28).
Fermenteer groenten niet zomaar in het wilde weg.
Gebruik gecontroleerde starterculturen in plaats van
te vertrouwen op een spontane gisting, respecteer de
basisregels van het fermenteren en hou het voedselveilig. Gebruik ingrediënten die goed van kwaliteit zijn,
ook qua hygiëne.

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER
SUPERGROENTEN EN -FRUIT
Voedingsvoorlichters die met vragen over de zin en onzin
van supergroenten en -fruit worden geconfronteerd kunnen
hierover bevindingen en bedenkingen r aadplegen op 
www.nice-info.be.

Toenemende trend: gefermenteerde voeding

•

Verbetert rodebietensap de sportprestatie?

OVER SUPERGROENTEN EN SUPERFRUIT
Zeker ook tijdens een wereldwijde gezondheidscrisis
worden online en in de media gretig allerlei adviezen
opgepikt over zogenaamde ‘superfoods’ of wonderpillen ter preventie of als remedie tegen COVID-19.
Met superfoods bedoelt men doorgaans voedingsmiddelen die van nature veel van bepaalde voedingsstoffen (bv. omega 3-vetzuren, vitamine C) en antioxidanten bevatten en daardoor allerlei positieve effecten
zouden hebben op de gezondheid. Superfoods die
vooral in de belangstelling staan, zijn producten met
exotisch klinkende namen, bijvoorbeeld gojibessen,
açaibessen en granaatappel. Maar ook aan meer vertrouwde en alledaagse groente- en fruitsoorten zoals
rode biet, boerenkool, blauwe bes en spinazie en aan
allerlei vers geperste sapjes worden soms superkrachten toegekend. Tot op vandaag is er geen wetenschappelijke evidentie voor een extra heilzame werking van
zogenaamde superfoods. Helaas, supergroenten en
-fruit bestaan niet. Voldoende groenten en fruit eten
als onderdeel van een gezonde voeding en afwisselen
tussen verschillende soorten blijft vooralsnog de beste
strategie voor een supergezonde voeding.

•

Is de blauwe bes een superfruit?

•

Zorgen wortelen voor mooie ogen?

•

An apple a day keeps the doctor away?

•

Beschermen kolen tegen kanker?

•

Is broccoli de gezondste groente?
Lees het antwoord op www.nice-info.be/voedingsmiddelen/
groenten-en-fruit/supergroenten-en-fruit

Focussen op een handvol superfoods kan een vals
gevoel van veiligheid geven
MEER KLEUR OP ONS BORD
Wie kiest voor een breed kleurenspectrum in groenten
en fruit krijgt niet alleen een gezonde portie vitaminen,
mineralen en vezels binnen, maar geniet ook van een
aangename cocktail aan bioactieve stoffen. Dit zijn
stoffen die vaak worden geassocieerd met de gezondheidsvoordelen van groenten en fruit (bv. antioxidante
werking). Bepaalde bioactieve stoffen zoals flavonoïden en carotenoïden (waaronder luteïne, zeaxanthine,
bèta-caroteen, lycopeen, en bèta-cryptoxanthine)
geven ook kleur aan onze voeding. Zonder deze stoffen
zou een tomaat niet rood zijn, een bes niet blauw en
een wortel niet oranje. Varieer dus niet alleen in soort
maar ook in kleur (29).

MEER LEZEN
WWW.NICE-INFO.BE
• Nutrinews 2016 nr. 3
> Meer groenten op mijn bord
• Voedingsmiddelen
> Groenten en fruit
• Materialen
> Tools
> Brochures
• Recepten
Referenties
www.nice-info.be > Nutrinews
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Betrouwbare informatie over de nutritionele
samenstelling van voedingsmiddelen is
noodzakelijk ter ondersteuning van geschikt
voedingsadvies, degelijk voedings- en
gezondheidsonderzoek en een duurzaam
voedings- en gezondheidsbeleid. De
voedingswaarde van producten kan variëren
naargelang de herkomst, de productiemethode
en de receptuur. Daarom zijn gegevens
over het lokaal beschikbare en vertrouwde
voedingsaanbod minstens even belangrijk.
De Belgische voedingsmiddelentabel
verzamelt deze info intussen al 30 jaar.
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NUBEL-VERHAAL
Het Nubel-verhaal begint al in
1985. In die tijd beschikte België
nog niet over een eigen nutritionele
databank. Men was aangewezen op
gegevens uit buitenlandse databanken. De toenmalige Belgische Vereniging van Diëtisten vond dat het
hoog tijd was om daar verandering
in te brengen. Zij richtte zich tot het
Ministerie van Volksgezondheid met
de vraag om een Belgische Voedingsmiddelentabel op te richten.
Hiermee was het startschot gegeven voor de opzet van een Belgische
databank met objectieve, wetenschappelijk gevalideerde voedingsinformatie onder beheer van de vzw
Nubel (Nutriënten België) en onder
toezicht van een Wetenschappelijke Raad. Met de jaren breidde de
Nubel-databank verder uit – meer
producten, meer nutriënten, recent
wordt ook de Nutri-Score bij elke
update ingevoerd - en wordt de
databank steeds meer geraadpleegd
door diëtisten, gezondheidsprofessionals, beleidsmakers en zelfs het
grote publiek. Nubel beschouwt

zich vandaag vooral als een bruggenbouwer tussen de wetenschap
en de consument. Zij wil haar
wetenschappelijk onderbouwde
nutritionele informatie met zoveel
mogelijk mensen delen via de
verschillende Nubel-instrumenten
maar ook via sociale media en een
nieuwsbrief.
NUBEL-INSTRUMENTEN
De Belgische Voedingsmiddelentabel in boekvorm geeft gedetailleerd
de voedingstoffensamenstelling
van 1400 voedingsmiddelen. Het is
een klassieker die door veel diëtisten en in scholen wordt gebruikt.
De Merknamendatabank (internubel.be) is een online databank
met gedetailleerde informatie over

gepersonaliseerde manier opvolgen
en bijsturen. Een handige tool dus
om tot een evenwichtig leef- en
eetpatroon te komen. Deze tool
wint aan populariteit en wordt ook
steeds vaker gebruikt door gezondheids- en bewegingscoaches.

Schrijf je in voor de 
Nubel-nieuwsbrief:
www.nubel.com/
nieuwsbrief.html

NUBEL-DOELGROEPEN
Nubel richt zich tot verschillende
doelgroepen. Voor de zorgsector
werd de Voedingsplanner PRO
ontwikkeld. Met deze professionele versie van de voedingsplanner kan de voeding van patiënten
worden afgestemd op hun noden
maar het laat ook toe om aan
patiëntenbeheer te doen en vlot
voedingsgegevens onder betrokken zorgcollega’s uit te wisselen.

30 JAAR BELGISCHE
VOEDINGSMIDDELENTABEL
de nutritionele waarde van 9035
voedingsmiddelen, waarvan 7600
merkproducten. Internubel.be is
vooral een handig instrument voor
gezondheids- en voedingsprofessionals die op zoek zijn naar de
voedingsstoffensamenstelling van
het ruime aanbod aan producten
op de Belgische markt. Per product
zijn ook de standaardmaten en
-gewichten weergegeven die
gebruikelijk zijn in onze contreien. Een belangrijk gegeven om
relevante voedingsinfo te kunnen
geven die aansluit bij de dagelijkse
realiteit. Men gebruikt bijvoorbeeld
geen 100 g peterselie per persoon
maar slechts ongeveer 5 g, een
handje noten weegt 25 g, een
portie bereide groenten zo’n 200 g
en een portie rauwe bladgroenten
50 g, en men neemt geen 100 g
boter maar wel makkelijk 100 g
plattekaas.
De Voedingsplanner is een online
applicatie in de vorm van een
persoonlijk dagboek. Hiermee kan
men zijn eetgewoonten op een

Een geïndividualiseerde aanpak is
een belangrijke schakel in een performant gezondheidsbeleid.
De Voedingsplanner RESTO helpt
om de voedingswaarde van recepten te berekenen. Voor elk recept
kan men bovendien nagaan in
welke mate het energiegehalte en
de aanwezige hoeveelheid vetten,
verzadigde vetzuren, suikers en
zout bijdragen tot de referentie-inname (RI) voor een gemiddelde
volwassene (conform de RI’s
opgenomen in de verordening
1169/2011 betreffende consumenteninformatie op levensmiddelen
en gebaseerd op de wetenschappelijke adviezen van EFSA of
European Food Safety Authority).
Het is een instrument met heel
wat potentieel voor zowel hotelscholen, cateringbedrijven als
horecazaken. De Voedingsplanner
RESTO biedt een houvast om
kwaliteitsvolle ingrediënten in de
juiste verhoudingen te gebruiken
conform de richtlijnen van een
evenwichtige en gezonde voeding.

NUBEL-GEBRUIKERSENQUÊTE
In september en oktober 2020 werd gepeild naar de
behoeften van de gebruikers van de Nubel-producten.
Ook in deze digitale tijden blijkt de voedingsmiddelentabel op papier nog altijd het favoriete en meest
gebruikte instrument. Het feit dat Nubel nutritionele
informatie op papier blijft uitbrengen, wordt erg
gewaardeerd.
Verder hecht men veel belang aan de wetenschappelijke validatie van de gegevens. Niet verwonderlijk in
tijden waarin men wordt overspoeld door voedingsinformatie. Er wordt samen met de Wetenschappelijk
Raad en een recent geïnstalleerde gebruikersgroep,
waarin ook NICE participeert, continu gereflecteerd
over de inhoud van de databank met een focus op
bijvoorbeeld ontbrekende micronutriënten. Op Internubel.be vindt men voortaan per product ook de herkomst van de cijfergegevens om volledige en transparante informatie te verstrekken aan de gebruikers.
Het betreft de referenties en de analysemethoden en
-data per nutriënt.

MEER INFO
WWW.NUBEL.BE
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NUTRINEWS ONLINE
> www.nice-info.be > Nutrinews
NUTRINEWS OP PAPIER
Abonneer je gratis en ontvang het vier keer
per jaar in de brievenbus.
> www.nice-info.be
> Nutrinews
> Nutrinews thuis ontvangen

E-NIEUWSBRIEF
Schrijf je gratis in voor onze
maandelijkse e-nieuwsbrief.
> www.nice-info.be/nieuwsbrief

VOLG @NICEvoeding

NICE (Nutrition Information Center) biedt gezondheidsprofessionals 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 consumenten 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 voedingsaanbevelingen voor België.
NICE maakt deel uit van

