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W el of niet eten voor het sporten? De meningen zijn 

verdeeld. Persoonlijk ga ik het liefst een paar keer 

per week, zonder eerst te ontbijten, nuchter een 

rondje rennen. Zelfs als ik in het najaar de klassie-

ker over de zeven heuvelen bij Nijmegen loop, die pas ’s middags 

begint, ga ik die vijftien kilometer met een lege maag aan. Dat vind ik 

het lekkerst! Of ik er sneller of langzamer door loop? Geen idee. Nou 

komt mijn eindtijd sowieso niet voor in de bovenste regionen van het 

klassement, dus wat maakt het uit. 

Voor mensen die nog wel ambities op dat vlak hebben, onderzoekt dr. Marco 

Mensink in Wageningen het effect van voeding op sportieve resultaten. (Vanaf 

pagina 8.) Zo zorgt hij bij Eat2move voor de aansturing van twee promotieonder-

zoeken waarin de rol van micronutriënten, status en de timing van voeding bij 

sporters centraal staat. Ook wordt specifiek gekeken naar het effect van extra ei-

witinname bij duursport, want tot nu toe werd dat voornamelijk met krachtsport 

geassocieerd. Interessant.

Wat ik overigens wel altijd doe voor ik ga rennen: minstens twee, soms drie koppen 

koffie drinken. En volgens het Standpunt van het Voedingscentrum (zie pagina 25), 

heeft cafeïne wel degelijk invloed op sportieve prestaties. ‘Cafeïne kan helpen  

alertheid en concentratie te verhogen, duurprestaties en uithoudingsvermogen te 

verbeteren en de zwaarte van de inspanning voor het gevoel te verlagen’, aldus 

het Voedingscentrum. Haha, gebruik ik dus onbewust toch een beetje doping? Ge-

lukkig loop ik niet alleen nuchter, ik ben het doorgaans ook. Alleen door koffie te 

drinken gaat het echt niet lukken om ooit nog eens een marathon uit te lopen, ge-

woon blijven trainen dan maar.

Sport en voeding, dat is dus het thema van dit nummer. Daarnaast in deze editie 

van Voeding Nu, onder meer aandacht voor een RIVM-rapport over nieuwe criteria 

voor productverbetering, een gesprek met Lisanne de Weert van Blonk Consul-

tants over de vraag of er nog plaats is voor toegevoegde en vrije suikers in een ge-

zond en duurzaam voedingspatroon en diverse columns van voedingsdeskundi-

gen. 

Veel leesplezier! ●

Nuchter 

Door nieuwe technieken is het 

mogelijk veel over de werking van 

de darmen te weten te komen. 

Over de relatie tussen voeding, de 

werking van de darmen en 

sportprestaties is nog niet veel 

bekend. Onderzoeker Britt Otten 

zette een reeks experimenten op 

om te zien of vezelrijke voeding 

het uithoudingsvermogen kan 

verbeteren. 

Vanaf pagina 16
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51%
van de ambachtelijke voedingsbedrijven 

informeerde de klant in 2021 onvoldoende 

over allergenen (NVWA)

62
magere gehaktvarianten onderzocht door 

de Consumentenbond, waarvan slechts 5 

varianten minder van 10% vet bevatten

(Consumentenbond) 

1 
januari uiterlijk dan stoppen 

voedingsmiddelenmerken van Unilever met 

reclames die speciaal zijn gericht op 

kinderen onder 16 jaar, om zo gezondere 

keuzes te bevorderen (ANP)

93%
van de ondervraagden in een groot 

leefstijlonderzoek is voorstander van 0% 

btw op groente en fruit (EenVandaag)

205 
gemeenten namen begin juni deel aan de 

Week voor de Gezonde Jeugd om extra 

aandacht te vragen voor een gezondere 

samenleving

Universiteiten willen 
artsen bewuster maken 

over voeding
Artsen moeten bewuster zijn van de invloed van voeding, vin-

den Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit. Daarom starten 

de universiteiten vanaf volgend studiejaar gezamenlijke projecten.

Op dit moment speelt voeding nauwelijks een rol in de opleiding genees-

kunde, zegt Rolf Marteijn, opleidingsdirecteur voeding en gezondheid van 

WUR. Door dit te veranderen willen de universiteiten ervoor zorgen dat stu-

denten voeding als onderdeel van de gezondheid gaan beschouwen.

De gezamenlijke projecten gaan komend studiejaar van start. Studenten 

geneeskunde en studenten voeding en gezondheid zoeken gezamenlijk 

vanuit hun verschillende opleidingen naar oplossingen voor problemen 

waar een patiënt mee worstelt. Op deze manier komt er meer aandacht 

voor hoe voeding, slaap, stress en beweging invloed hebben op ziektes.

 X Bron: Trouw

Eiwit uit tomatenblad
Onderzoekers van Wageningen University & Research 
zijn er als eerste ter wereld in geslaagd Rubisco-eiwit te 
winnen uit tomatenblad, een belangrijke reststroom in 
de glastuinbouw. 

Veel eiwitrijke reststromen, zoals bladeren van suikerbiet of tomatenplanten, 
worden niet hoogwaardig benut in de voedselketen, maar gecomposteerd of ge-
bruikt als diervoer. “Zeker een kwart van al het eiwit in het blad is rubisco”, vertelt 
Marieke Bruins, Senior Onderzoeker Eiwit Technologie. “Het is een eiwit dat 
essentieel is in de vastlegging van CO2 uit de lucht. Je kunt het, doordat het goed 
oplosbaar is en zich vrij in de cel bevindt, uit het blad persen.” 
Een nadeel is dat het tomatenblad ook gifstoffen bevat. Bruins en haar collega’s 
ontwikkelden eerder al een extractieproces voor eiwitextractie uit blad. Nu hebben 
ze ook getest of hiermee deze gifstoffen niet in het eindproduct komen en het veilig 
gegeten kan worden. Het leverde een hoogwaardig eiwitpoeder op dat vrij was van 
toxines. De onderzoekers willen de technologie samen met het bedrijfsleven verder 
ontwikkelen naar toepassingen op industriële schaal. 

Bij duursporten is vet 
een brandstof waar  

je langer op kunt teren
Zie pagina 8
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Nitraatrijke groente als middel tegen 
hart- en vaatziekten
Het is interessant om nitraatrijke groente, zoals rode bieten en groente bladgroente, te 

adviseren ter preventie van hart- en vaatziekten, om zo het gebruik van medicatie uit 

te stellen of mogelijk te vervangen. Dat blijkt uit het onderzoek van docent-onderzoe-

ker Sports & Exercise Nutrition Cindy van der Avoort van de HAN, die onlangs hierop 

promoveerde aan de Radboud Universiteit. Uit de onderzoeken kan geconcludeerd 

worden dat het dagelijks eten van meer nitraatrijke groente (200-250 gram per dag) 

kan zorgen voor een daling van de bloeddruk. Van der Avoort: “Nederlanders zijn na-

melijk gewend om alle groente te eten bij de warme maaltijd. Dit maakt het lastig om 

minimaal 200 gram groente te eten. Door groente ook aan het ontbijt, lunch en/of tus-

sendoor toe te voegen, wordt dit vergemakkelijkt.” 

 X Link naar het proefschrift: bit.ly/nitraatrijkegroente

Geven gezonde darmbacteriën bescherming tegen 
antibioticaresistente bacteriën?
Gezonde darmbacteriën zouden kunnen voorkomen dat 
bacteriën die resistent zijn voor antibiotica, zich 
vermenigvuldigen en nestelen in onze darmen. Uit nieuw 
onderzoek blijkt dat dit niet voor alle resistente bacteriën geldt. 

Een gezonde darmflora beschermt ons tegen 
besmettelijke ziekteverwekkers en produce-
ren nuttige stoffen, zoals bepaalde vitaminen. 
Als de normale darmflora verstoord raakt, 
kunnen ziekmakende bacteriën uitgroeien en 
de gezondheid beïnvloeden. Het Leids Univer-
sitair Medisch Centrum (LUMC), RIVM en het 
Amsterdams Medisch Centrum (AMC) onder-
zochten of de samenstelling van de darmflora 
beschermt tegen het verkrijgen en nestelen 
van antibioticaresistente Escherichia 
coli-bacteriën in de darmen. Het onderzoek is 
gedaan onder deelnemers aan het PIEN-
TER-project, van het RIVM, dat gaat over hoe 
goed Nederlanders beschermd zijn tegen 
infectieziekten.

“Ons onderzoek laat zien dat de darmflora 
van mensen waarin een antibiotica resistente 
Escherichia coli aanwezig is niet verschilt met 
de samenstelling van darmflora van mensen 
zonder deze resistente bacterie. Dat betekent 
wellicht dat probiotica, die gemaakt worden 
op basis van gezonde bacteriën, niet zullen 
helpen om de antibioticaresistente E.coli-bac-

terie te bestrijden”, vertelt Quinten Ducar-
mon, onderzoeker van het LUMC. Een belang-
rijke ontdekking, omdat antibioticaresistente 
bacteriën elk jaar tot duizenden doden leiden. 
[Tussenkop] Eerdere studies

Ed Kuiper, hoogleraar Experimentele Bacterio-
logie in het LUMC en als microbiologisch expert 
verbonden aan het RIVM: “De resultaten waren 
opvallend omdat uit eerdere onderzoeken blijkt 
dat sommige bacteriesoorten in de darm moge-
lijk wel kunnen voorkomen dat antibioticaresis-
tente bacteriën zich daar gaan nestelen.”
Quinten Ducarmon: “De meeste onderzoeken 
richten zich op het soort bacterie en niet 
zozeer op wat zij doen en welke stoffen zij 
produceren. Wij hebben dit wel meegenomen 
in ons onderzoek en onze conclusie is dat de 
samenstelling en de functie van het microbio-
om geen invloed heeft op de aanwezigheid 
van antibioticaresistente E. coli bacteriën in 
de darm.”
De resultaten van het onderzoek zijn gepubli-
ceerd in The Lancet Microbe: bit.ly/onderzoe-
kLUMC

Voeding NU online

Op voedingnu.nl vind je dagelijks nieuws 

over voeding, gezondheid, diëtetiek, 

innovatieve producten en nog veel meer. 

Niets missen? 

Schrijf je in voor de wekelijkse 

nieuwsbrief: voedingnu.nl/nieuwsbrief

 twitter.com/VoedingNu

 facebook.com/VoedingNu 

 linkedin.com/company/11680557

We zien je graag online! 
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tekst Angela Jans | foto's Herbert Wiggerman
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interview

Hoe komt het dat Johan Cruijff er in  zijn glorietijd veel 
minder gespierd uitzag dan een profvoetballer vandaag de 
dag? Niet alleen krachttraining, ook voeding, speelt hierbij 
een rol. Maar wat is precies het effect? “Begrijpen hoe voeding 
werkt, dat is wat mij drijft”, zegt Marco Mensink, universitair 
docent aan de Wageningen University & Research.

Beter begrijpen hoe voeding 
en inspanning werkt

Dr. Marco Mensink:

W at doet voeding en 
inspanning bij spor-
ters? Dat onderzoekt 
en doceert Marco 

Mensink sinds 2008 binnen de vakgroep 
Human Nutrition & Health, leerstoelgroep 
Nutritional Biology, in Wageningen.  “De 
combinatie sport en geneeskunde leek me 
ook zeer interessant maar na een jaar als arts 
in het ziekenhuis te hebben gewerkt, ben ik 
vlug naar de wetenschap gegaan. Vooral uit 
nieuwsgierigheid, dat is wat mij als onder-
zoeker drijft.” 
 
Overigens brengen de resultaten van zijn 
huidige onderzoeken hem toch ook weer in 
het ziekenhuis, Gelderse Vallei in Ede in dit 
geval. Er loopt een nauwe samenwerking 
tussen de Wageningse Universiteit, (top)
sportcentrum Papendal, de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN) en het zieken-
huis in Ede (Sports Valley) over het verbete-
ren van de conditie bij ouderen en (IC) patiën-
ten. Deze mensen krijgen op basis van de 
resultaten uit de sport- en voedingsonderzoe-

ken, adviezen om met behulp van bepaalde 
inname en beweging, sterker te worden 
voordat ze een operatie ondergaan, zodat ze 
deze beter aankunnen en/of er fitter uitko-
men.

Eat2Move
Veel van dat onderzoek komt vanuit het 
samenwerkingsverband Eat2Move, dé inno-
vatie-hub voor voeding en bewegen. Bij 
Eat2move zorgt Mensink als themacoördina-
tor voor de aansturing van twee promotieon-
derzoeken waarin de rol van micronutriënten 
status en de timing van voeding bij sporters 
centraal staat. 
In dat laatste onderzoek werd ook specifiek 
naar het effect van extra eiwitinname bij 
duursport gekeken, want tot nu toe werd dat 
voornamelijk met krachtsport geassocieerd. 
“We wisten natuurlijk al dat eiwit een be-
langrijke bouwstof is voor krachttraining 
maar of het ook werkt voor duursporters, dat 
hebben we twaalf weken lang onderzocht bij 
een groep van 44 sporters. Zij kwamen 
daarvoor drie keer per week, ter plekke hier 
op de universiteit, een duurtraining doen op 
de hometrainer. De helft van de groep kreeg 
in die periode extra eiwitsupplementen en de 
andere helft niet. De uitkomst na drie maan-
den laat zien dat dus ook duursporters, 
waaronder ik niet alleen hardlopers en 
wielrenners reken, maar ook tennissers en 
voetballers, baat hebben bij extra eiwitinna-
me. De eiwitsuppletie leidt tot grotere winst 
in maximale zuurstofopnamecapaciteit en 
het stimuleert de aanwas van vetvrije massa 

Thema:
sport en
voeding

X Wie is Marco Mensink?

Geboren: 1971 in Zwolle 

Woont in: Wageningen

Werkzaam: universitair docent 

vakgroep Human Nutrition & Health, 

WUR 

Opleiding: Bewegingswetenschappen 

en Geneeskunde in Maastricht

Vrije tijd: wielrennen, hardlopen
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tijdens langdurige training”, zegt Mensink.
(zie figuur hierboven uit studie Knuiman/
Mensink 2019, WUR.)

Extra eiwitten
Zelf is Marco in zijn vrije tijd ook een duur-
sporter. Als lange afstandsloper liep hij 
regelmatig wedstrijden maar door blessures 
loopt hij inmiddels geen wedstrijden meer. 
Tegenwoordig stapt hij liever een paar keer 
per week op een racefiets om daarmee 
telkens een route van zo’n 40 tot 100 kilome-
ter af te leggen. Dus wederom een duur-
sport, maar nu een die minder belastend is 
voor het lichaam en met een groter bereik. 
“Dan kom je nog eens ergens.” Extra eiwit-
ten gebruikt hij daarvoor niet. “Ik eet ge-
woon gezond. Dat is voor mijn doel voldoen-
de. De meeste Nederlanders eten eigenlijk 
sowieso voldoende eiwitten per dag. Ze doen 
dat alleen vaak scheef verdeeld over de dag, 
dat is jammer. De meeste mensen krijgen 
een grote hoeveelheid eiwitten binnen bij 
het avondeten, terwijl je dat beter over drie 
maaltijden per dag kunt verdelen. Zeker als 
het gaat om sporters, want dan stimuleer je 
elke keer de spiermassa om zich aan te 
passen.”

Daarnaast onderzocht hij onder meer het 
belang van koolhydraten bij sporters. Iets 
waarover in de sportwereld en daarbuiten 
momenteel volop discussie wordt gevoerd. 
“Duursporters zouden bijvoorbeeld baat 
hebben bij een koolhydraatbeperking en een 
hoog vetgehalte. Als je het puur over duur-
sporten hebt, is vet een brandstof waar je 
langer op kunt teren. Dus het zou inderdaad 

een voordeel kunnen zijn als je goed in staat 
bent vet te verbranden. Maar anderzijds zijn 
koolhydraten cruciaal voor intensieve 
inspanning. We hebben bekeken wat er 
gebeurt als je zonder ontbijt of met weinig 
koolhydraten gaat trainen. In theorie zou 

het een voordeel kunnen zijn als je langer 
kunt doen met je koolhydraten door een 
betere vetverbranding, maar het is vrij lastig 
aan te tonen of dit inderdaad tot een betere 
prestatie leidt. Anderzijds kan het bij zwaar-
dere inspanning ook averechts werken door 

Een cross-over-interventie van twee weken 

met een koolhydraatarm, vetrijk dieet in ver-

gelijking met een koolhydraatrijk dieet, leid-

de tot een hogere inspanning geïnduceerde 

cortisolrespons, en een verlaagde inspan-

ningstolerantie bij recreatieve sporters. 

Sporters volgen diëten met weinig koolhy-

draten en veel vet (LCHF), maar er blij-

ven vragen bestaan over de effecten van 

LCHF op de metabole aanpassing, de door 

inspanning veroorzaakte stress, de im-

muunfunctie en hoe dat verloopt over tijd. 

In deze cross-over studie volgden veertien 

recreatief actieve mannelijke atleten (32,9 

± 8,2 jaar, VO2max 57,3 ± 5,8 ml/kg/min) 

een twee weken durend LCHF-dieet (<10 

En% koolhydraten (CHO), ~75En% Vet) en 

een twee weken (LF)HC dieet (>50 En% 

CHO), in willekeurige volgorde, met een 

wash-out periode van >2 weken ertussen. 

Na twee dagen en twee weken op beide 

diëten, deden de deelnemers 90 minuten 

sub-maximale inspanning op een fietsergo-

meter (60% Wmax). Bloedmonsters voor 

analyse van cortisol, vrije vetzuren (FFA), 

glucose en ketonen en speekselmonsters 

voor immunoglobine A (s-IgA) werden op 

verschillende tijdstippen voor en na inspan-

ning verzameld. Het LCHF-dieet resulteerde 

in hogere FFA, hogere ketonen en lagere 

glucosespiegels in vergelijking met het 

HC-dieet (p < 0,05), de metabole aanpas-

sing die verwacht werd. Door inspanning 

geïnduceerde cortisolrespons was hoger 

na 2 dagen op het LCHF-dieet (822 ± 215 

nmol/L) vergeleken met 2 weken op het 

LCHF-dieet (669 ± 243 nmol/L, p = 0,004) 

en zeker vergeleken met beide testdagen 

na het HC-dieet (609 ± 208 en 555 ± 173 

nmol/L, beide p < 0,001). Een indicatie van 

meer stress. De inspanningstolerantie was 

bij beide gelegenheden lager en de ervaren 

vermoeidheid en hartslag tijdens inspanning 

hoger bij het LCHF-dieet dan bij het HC-di-

eet. Het kostte de atleten dus meer moeite 

om dezelfde inspanning uit te voeren. Een 

daling van s-IgA na inspanning werd niet 

gezien na 2 dagen op het LCHF-dieet, in 

tegenstelling tot op het HC-dieet. Conclu-

derend leidde het LCHF-dieet al na 2 dagen 

tot de verwachte metabole aanpassingen, 

maar was het ook geassocieerd met een 

verminderde inspanningstolerantie en een 

verhoogde door inspanning geïnduceerde 

cortisolrespons. Hoewel er aanwijzingen 

voor aanpassing werden gezien na 2 weken 

op het LCHF-dieet, was de inspanningstole-

rantie nog steeds lager.

	X Wat doet voeding met sporters?
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interview

meer stress als gevolg van juist te weinig 
koolhydraten.”
“Ik heb een tijd gehad dat mijn belangrijkste 
onderzoeken met name gingen over voe-
ding, sport en presteren. Maar ook het 
toepassen en begrijpen van principes vanuit 
sport en voeding naar andere groepen, zoals 
ouderen en (IC) patiënten boeit me momen-
teel. Wat gebeurt er in het lichaam? Hoe kan 
ik dat uitleggen? Dat wil ik begrijpen. Zo 
ben ik samen met Hans Zwerver, binnen 
Eat2move, ook bezig met onderzoek naar 
preventie en behandeling van peesblessures 
door middel van voeding en beweging. In 
een van de onderzoeken wordt nu extra 
collageen aangebracht als supplement bij 
herstel bij een deel van de deelnemers. Het 
andere deel krijgt een placebo. Dit onder-
zoek loopt nog tot 1 april 2024. Peesblessures 
komen veel voor en vooral bij jonge mensen. 
De impact van zo’n blessure is vaak groot. Er 
is nog geen behandeling waarvan bewezen 
is dat die bij elke peesblessure goed werkt. 

Daarom is het belangrijk om onderzoek te 
blijven doen.”

Online cursus 
Verder deel ik graag mijn kennis via onder-
wijs aan de WUR maar ook naar een breder 
publiek. Zo hebben we in 2018 een MOOC 
(massive open online course) ‘Nutrition, 
Exercise and Sports’ gemaakt met als doel de 
geïnteresseerde leek meer te leren over de 
principes van Nutrition and Sports. Deze 
loopt erg goed en behoort tot de ‘best online 
course of all time’ volgens class central. Daar 
hebben we inmiddels met ZGV en de NTFU 

ook een NL-talige verkorte versie van ge-
maakt voor professionals in de sport.
“Lesgeven vind ik steeds leuker worden en 
het is een belangrijk onderdeel van wat ik 
doe. Mensen enthousiast maken voor het 
waarom van dit soort dingen. Het is goed om 
te merken dat het bovendien steeds populair-
der wordt. Het aantal studenten groeit al 
jaren op rij. Ze moeten zich wel realiseren dat 
we geen diëtiekopleiding zijn. Je leert hier 
met name wat er gebeurt tijdens inspanning 
en hoe voeding daar een rol in speelt. Maar 
wat er precies op het bord moet liggen, dat is 
typisch het vakgebied van een diëtist.’ ●

	X Meer weten?

Kijk voor recente onderzoeken/referenties: https://academic.oup.com/ajcn 

article/110/2/508/5523194 www.Eat2move.nl -> pees onderzoek: https://www.eat2move.nl/

projecten/sprint/preventie-en-behandeling-van-peesblessures-door-middel-van-voeding-en-

beweging/  MOOC https://www.wur.nl/nl/show/nutrition-exercise-and-sports-1.htm

paper Terink (LCHF): https://www.mdpi.com/2072-6643/13/1/157

paper Knuiman: https://academic.oup.com/ajcn/article/110/2/508/5523194



12   VOEDINGNU 4 | JUNI 2022 

wetenschap | XXXXX

Ons voedingspatroon is niet optimaal. Het voldoet niet aan de 
richtlijnen voor gezonde voeding.  Lisanne de Weert van 
Blonk Consultants onderzocht  of er nog plaats is voor 
toegevoegde en vrije suikers in een gezond en duurzaam 
voedingspatroon. Conclusie: die is er, al ligt de hoeveelheid in 
de meeste gevallen iets lager dan in het huidige dieet.

‘ Voor  duurzaamheid suikers 
niet helemaal uitsluiten’

Lisanne de Weert, consultant bij adviesbureau Blonk:

tekst Heleen van der Male | foto's Pixabay

	X Wil je het volledige rapport 
lezen? 

Added and free sugars in the context of 

nutritious and sustainable diets

Staat online onder de link: https://www.

kenniscentrumsuiker.nl/images/down-

loads/Added_sugars_in_Dutch_diet_-_

Final_report_28-3-2022.pdf
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Aanpassing van 
ons voedings-
patroon lijkt 
noodzakelijk

De huidige voedselconsump-
tie is niet alleen niet goed 
voor onze gezondheid, ze is 
bovendien verantwoordelijk 

voor een groot deel van de totale hoeveel-
heid broeikasgas die wereldwijd wordt 
uitgestoten. “Een van de grote uitdagingen 
waar we met zijn allen voor staan, is de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
anderhalve graad. Verandering van onze 
voedselproductie en -consumptie kan daar 
een belangrijke bijdrage aan leveren. De 
productie van voedsel is immers verant-
woordelijk voor 30 procent van de totale 
uitstoot van broeikasgassen”, zegt Lisanne 
de Weert. Zij is consultant bij adviesbureau 
Blonk. Blonk is gespecialiseerd in het 
kwantificeren van milieuvraagstukken 
voor bedrijven in de agri- en foodsector, 
maar voert bijvoorbeeld ook opdrachten uit 

voor het Voedingscentrum. “Daarmee 
willen we bijdragen aan de transitie naar 
een meer duurzaam voedselsysteem”, licht 
De Weert toe.

Toegevoegde suikers
“Een aanpassing van ons huidige voedingspa-
troon lijkt dus noodzakelijk om de klimaat-
doelstellingen te halen”, gaat De Weert verder. 
“In dit kader hebben we onlangs onderzoek 
gedaan naar wat er zou moeten veranderen 
aan ons huidige eetpatroon. Daar zijn al veel 
studies over, maar de rol van toegevoegde en 
vrije suikers is daarin nooit expliciet nagegaan. 
In eerdere onderzoeken is altijd een ‘stop’ gezet 
op deze suikers, wordt doorgeborduurd op 
conclusies uit andere studies of worden resul-
taten voor suikers niet specifiek beschreven of 
onderzocht. Onze belangrijkste onderzoeks-
vraag was daarom wat de ruimte is voor vrije 

en toegevoegde suikers in duurzame en gezon-
de voedingspatronen.”

Baseline-dieet
“Om die vraag te kunnen beantwoorden, 
hebben we eerst de huidige, gemiddelde inna-
me van 216 voedingsmiddelen vastgesteld, op 
basis van gegevens uit de Voedselconsumptie-
peiling 2012-2016 (VCP): het baseline-dieet. Dit 
hebben we vervolgens geoptimaliseerd, zodat 
het zowel voldeed aan de gewenste maximale 
carbon footprint als aan de dietary reference 
values (DRV’s) gebaseerd op de aanbevelingen 
van de Gezondheidsraad, met uitzondering 
van het advies om minder suikerhoudende 
dranken in te nemen”, legt De Weert uit. Dat 
betekent volgens haar een halvering van de 
huidige carbon footprint, in lijn met het  
IPCC-rapport (Global Warming van 1,5 °C).

Start-diëten
“Omdat we wilden weten wat de ruimte voor 
vrije en toegevoegde suikers is in een duur-
zaam en gezond voedingspatroon, hebben we 
met behulp van het Optimeal®-programma 
drie ‘start-diëten’ samengesteld met verschil-
lende, vastgestelde hoeveelheden toegevoegde 
suikers. Alle drie de diëten voldoen aan de 
DRV’s van de Gezondheidsraad, maar de 
calorieën worden respectievelijk voor 5, 11 en 
15% uit toegevoegde suikers gehaald. Deze 
percentages zijn gebaseerd op de huidige, 
gemiddelde inname (11%) van toegevoegd 
suiker volgens de VCP. De 5 en 15% vallen 
binnen de reële bandbreedte waarin de suiker-

 ‘Suiker heeft een 

heel lage footprint.’
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inname kan variëren. Van deze drie start- 
diëten is de carbon footprint berekend.”

Gezond en duurzaam
“Vervolgens hebben we deze start-diëten 
geoptimaliseerd voor de carbon footprint en 
gekeken hoeveel ruimte er dan nog is voor 
toegevoegde en vrije suikers. We hebben 
geconcludeerd dat een matig gebruik van 
toegevoegde en vrije suikers wel degelijk in een 
gezond en duurzaam voedingspatroon past. Bij 
een hoge inname van toegevoegde suikers (15% 
van de calorie-inname = 80g/dag) zou, bij 
optimalisatie voor een maximale klimaatop-
warming van 1,5 graad, idealiter de suikerin-
name met 28% moeten verminderen. Bij een 
gemiddelde hoeveelheid toegevoegde suikers 
(11% van de calorie-inname = 60g/dag) zou dat 
een vermindering van 18% moeten zijn. De 
opvallendste bevinding is dat bij een voedings-
patroon met een zeer laag gehalte aan toege-
voegde suikers (5% van de calorie-inname = 
27g/dag) de suikerinname met 34% zou moeten 

stijgen wil de carbon footprint overeenkomen 
met de IPCC-doelstellingen. Overigens, wat 
voor toegevoegde suikers geldt, geldt ook voor 
vrije suikers. Alleen zijn van deze laatste de 
hoeveelheden altijd wat groter.’ (zie tabel 1.)

“We zeggen op basis van deze onderzoeksuit-
komsten natuurlijk niet dat iedereen meer 
suiker moet gaan eten, maar toegevoegde of 
vrije suikers helemaal uitsluiten is dus ook 
geen goed idee. Dat komt doordat suiker een 
heel lage footprint heeft, terwijl het toch 
calorieën levert. Bovendien willen we de 
veranderingen in het dieet zo minimaal moge-
lijk houden en dan is een reductie van toege-
voegde suikers niet de eerste stap.”

Andere milieu-indicatoren
Duurzaamheid wordt niet alleen gedefinieerd 
door de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de 
productie van voedsel. De Weert: “Het mooie is 
dat wanneer je de broeikasgasbeperking 
(BKG-beperking) doorvoert in de voorgestelde 

start-diëten, dat ook een gunstig effect heeft op 
andere milieu-indicatoren. De BKG-beperking 
is bevorderlijk voor onder meer de biodiversi-
teit en het landgebruik en gaat verzuring en 
vermesting van zee- en zoetwater tegen. Alleen 
bij het waterverbruik is geen verbetering te 
zien. Dat komt waarschijnlijk doordat er bij de 
teelt van specifieke gewassen, waarvan de 
consumptie in de geoptimaliseerde diëten 
stijgt - zoals citrusfruit en noten - vaak meer 
geïrrigeerd moet worden. En natuurlijk bepaalt 
ook niet alleen de hoeveelheid suikers hoe 
duurzaam een voedingspatroon is. Andere 
voedselgroepen spelen een veel belangrijker 
rol. Wanneer je een voedingspatroon optimali-
seert voor de carbon footprint, is onder meer 
de vermindering van de inname van vlees (met 
name rundvlees) en zuivel (met name kaas) 
cruciaal. Dit gaat hand in hand met een toena-
me van plantaardige eiwitbronnen in het dieet, 
zoals peulvruchten.’ (zie tabel 2.)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 
Cosun Beet Company. De opdrachtgever heeft 
geen invloed gehad op het onderzoek of de 
uitkomsten ervan. ●

Suiker heeft een heel 
lage footprint terwijl het

toch calorieën levert

Diet description Carbon 

footprint  

(kg CO
2
eq./

person.day)

added sugars  

(g/person.day)

free sugars  

(g/person.day)

total sugars   

(g/person.day)

baseline diet 3,73 60,06 68,675 109,53

5% added sugar start 3,80 27,00 34,6 91

5% w GHG constraint 2,04 36,12 41,8 101,6

11% added sugar start 3,59 59,50 67,4 121,2

11% with GHG constraint 2,04 48,61 54,6 110,2

15% added sugar start 3,42 80,50 88,5 140,8

15% with GHG constraint 2,04 58,00 63,9 117,5

Tabel 1: Carbon Foodprint en hoeveelheid toegevoegde en vrije suikers voor het baseline-dieet 

en de optimalisatie met DHV- en BKG-beperking.
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Tabel 2: Samenstelling van de voedselgroepen in de onderzochte diëten.

	X Optimeal®
De Weert: “Het belangrijkste hulpmiddel dat we gebruikt 

hebben voor de optimalisatie van het baseline-dieet is 

Optimeal®. Dat is optimalisatiesoftware die ontwikkeld is 

binnen ons bedrijf. In het programma worden de variabelen 

ingevoerd, in dit geval de 216 voedingsmiddelen uit de VCP, 

en bepaalde voorwaarden, zoals de gewenste innamehoe-

veelheid van nutriënten en dus ook de gewenste carbon 

footprint. De software gaat vervolgens alle mogelijkheden 

langs waarop je aan die voorwaarden kunt voldoen. Er ko-

men dan honderden optionele diëten uit, wat natuurlijk niet 

erg praktisch is. Die hoeveelheid wordt daarom terugge-

bracht. Dat gebeurt door de uitkomsten te vergelijken met 

het baseline-dieet: hoe minder het voorgestelde voedings-

patroon verschilt van het huidige, hoe beter. Dat is een 

zinvol criterium, omdat een ‘nieuw’ voedingspatroon in de 

praktijk gemakkelijker in te voeren en vol te houden is als 

het zo min mogelijk verschilt van het normale eetpatroon.”

Property name baseline 

diet

5% added 

sugar start

5% GHG 

constraint

11% added 

sugar start

11% GHG 

constr.

15% added 

sugar start

15% GHG 

const.

FG Alcoholic beverages (g) 140,2 133,2 95,9 128,1 93,4 124,4 92,0

FG Animal and vegetable fats and oils (g) 22,4 29,6 76,5 25,0 76,7 23,1 76,0

FG Beef, lamb and pork (g) 64,0 38,3 6,4 29,3 6,4 22,5 6,4

FG Chicken (g) 28,9 20,5 2,9 16,7 2,9 14,7 2,9

FG Composite food (g) 18,1 5,8 15,7 6,0 15,3 3,4 14,2

FG Dairy replacers (g) 6,5 16,9 61,9 21,1 61,6 24,0 63,1

FG Drinking water (g) 716,4 716,4 713,6 716,4 713,7 716,4 713,8

FG Eggs and egg products (g) 12,6 13,7 12,3 12,6 11,3 12,8 11,2

FG Fish and other seafood (g) 16,8 55,0 36,7 55,0 36,5 54,6 36,9

FG Fruit and fruit products (g) 136,1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

FG Grains and grain-based products (g) 196,9 233,6 224,0 222,3 215,3 212,6 206,9

FG Herbs, spices and condiments (g) 58,0 39,2 38,7 54,2 46,8 56,6 47,5

FG Legumes (g) 18,5 95,3 72,9 85,6 72,6 86,9 77,4

FG Milk and dairy products (g) 348,0 315,0 240,6 328,0 240,9 327,8 239,4

FG Non-alcoholic beverages (g) 986,8 961,8 927,3 983,7 947,8 987,1 949,6

FG Nuts, seeds and peanuts (g) 8,9 23,7 28,3 15,0 25,9 15,0 24,6

FG Snacks, desserts, and other foods (g) 60,8 34,8 16,1 40,0 20,0 35,5 19,8

FG Starchy roots and tubers (g) 60,7 65,4 61,9 63,4 60,1 62,5 59,0

FG Sugar and confectionary (g) 29,4 2,9 20,6 32,9 24,9 59,7 36,0

FG Vegetables and vegetable products (g) 114,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

FG Vegetarian meat alternatives (g) 1,9 35,8 8,1 31,8 4,2 31,9 3,9

 ‘Een aanpassing van ons huidige dieet lijkt 

noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te 

halen.’
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tekst Huib Stam | foto's privé/Maastricht University

Thema:
sport en
voeding



VOEDINGNU 4 | JUNI 2022   17

wetenschap | darmmicrobioom

M aastricht University is 
befaamd om het onder-
zoek naar bewegen, 
sporten en voeding. Britt 

Otten is promovendus bij de onderzoeksgroep 
Food Innovation and Health en doet promo-
tieonderzoek naar de invloed van de darmen 
op gezondheid en ziekte. Een onderdeel van 
haar werk is de relatie tussen voeding en 
sportprestaties, en dan in het bijzonder 
tussen kenmerken van het darmmicrobioom 
en prestaties. 

Daarbij speelt de darm-spier-as een rol, de 
wisselwerking tussen het microbioom in de 
darmen en de actieve skeletspieren. Bepaalde 
bacteriesoorten die voedingsvezels fermenteren 
produceren korteketenvetzuren. Kort, omdat ze 
een molecuulketen van enkele koolstofatomen 
hebben. Het zijn zeer bioactieve stofjes, met veel 
functies in het lichaam. En met veel belangstel-
ling van onderzoekers wereldwijd. 

De drie meest voorkomende korteketenvetzu-
ren (afgekort als SCFA, naar het Engelse short 
chain fatty acids) zijn acetaat, butyraat en 
propionaat. Butyraat wordt vooral door de 
darmen zelf gebruikt, om de darmwand te 
voeden en gezond te houden. Propionaat en 

acetaat komen in grotere concentraties in het 
bloed. Propionaat wordt meest door de lever 
omgezet. 

Otten en haar collega’s richten zich op de 
verschillende korteketenvetzuren. Deze worden 
onder meer in verband gebracht met een beter 
werkend immuunsysteem, de bescherming van 
hart en bloedvaten en een remmend effect op 
het hongergevoel via een directe werking in de 
hersenen op de hypothalamus. 

En de korteketenvetzuren stimuleren de 
spieren. “Maar iemand zomaar een portie van 
bijvoorbeeld acetaat geven en dan kijken wat 
het doet, dat werkt niet”, zegt Otten. “Waar-
schijnlijk is wel, dat acetaat een effect heeft op 
de spieren. Dat willen we aantonen.”

Om dat effect te vinden, ontwierpen Otten en 
collega’s meerdere experimenten. Maar eerst 
moeten we de achtergrond duidelijk krijgen. 
Vooraf een spoiler: het onderzoek, dat uniek is 
in zijn soort, is nog niet helemaal afgerond. 
Harde uitkomsten zijn daarom nu nog niet te 
geven.

Huib Stam: De winkels puilen uit van de 
potjes probiotica. We moeten vooral veel 

vezels als prebiotica tot ons nemen. Kun je 
nog eens uitleggen waarom dat is?

Britt Otten: “Probiotica zijn in wezen de goede 
darmbacteriën, die in geconcentreerde hoe-
veelheid ingenomen worden met een supple-
ment en via de maag en de dunne darm in de 
dikke darm komen. Daar kunnen ze een effect 
op de gezondheid hebben.

De prebiotica zijn de voedingsstoffen voor de 
darmbacteriën en dus ook voor de probiotica-
bacteriën. Dat zijn verschillende soorten 
voedingsvezels, die onverteerd in de dikke 
darm aankomen. Het meeste onderzoek richt 
zich op de enorme hoeveelheid bacteriekolo-
niën in de dikke darm, die allerlei stoffen 
produceren, waaronder de korteketenvetzu-
ren. Een belangrijke vraag is of de probiotica-
bacteriën levend aankomen in de dikke darm, 
zoals door veel probioticabedrijven wordt 
beweerd. Daar zal wel iets van kloppen, maar 
hoeveel dat er zijn, en of die een effect hebben, 
is onduidelijk. Van nature zitten er al heel veel 
bacteriën in de darm en of dat kleine beetje 
extra helpt, dat kan je je bij sommige probioti-
ca afvragen, al is er natuurlijk wel voldoende 
bewijs dat specifieke probiotica de gezondheid 
kunnen bevorderen.”

Het darmmicrobioom geeft beetje bij beetje zijn geheimen prijs. Waar 
niemand nog naar had gekeken, was de relatie tussen voeding, de werking van 
de darmen en sportprestaties. Onderzoeker Britt Otten zette een reeks 
experimenten op om te zien of vezelrijke voeding het uithoudingsvermogen 
kan verbeteren. Het antwoord is voorlopig: zou best kunnen. 

De sportieve relatie van  
de darmen en de spieren

 Britt Otten
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Jouw onderzoek is gebaseerd op het effect dat 
korteketenvetzuren kunnen hebben op 
sportprestaties. Je stelt de vraag: verbetert 
het eten van vezelrijke voeding je uithou-
dingsvermogen?
“Dat was in het kort ongeveer de onderzoeks-
vraag. We hebben het onderzoek al uitgevoerd. 
Het is een RCT, een randomized controlled 
trial. We hebben een aantal proefpersonen 
uitgenodigd die werden opgedeeld in een 
prebiotocagroep en in een placebogroep. 
Volgens de regels van de RCT werden die blind 
ingedeeld, zonder dat zij of de onderzoekers 
zelf wisten wie wel en wie geen prebiotica 
kreeg.
We hebben de proefpersonen een intensieve 
fietstest laten uitvoeren, een VO2 Max test. 
Daarmee kan je kijken naar de zuurstofopna-
me bij een bepaalde weerstand op de fiets. Je 
verhoogt steeds de weerstand met 50 watt en 
dan kan je meten hoeveel zuurstof de proefper-
soon maximaal kan opnemen. Vervolgens 
bepaalden we hoe lang iemand een iets minder 
intensieve inspanning op een percentage van 
80 procent van de eerder vastgestelde maxima-
le zuurstofopname tijdens een fietstest kon 
volhouden. Dat was onze baseline, het uit-
gangspunt. Daarna kregen de proefpersonen 
zes weken lang een supplement met prebiotoca 
of ze kregen de placebo. Na die zes weken 
deden we weer precies dezelfde fietstest. De 
vraag was of ze het langer konden volhouden.”

En wat kwam daaruit?
“We zijn nu bezig met het verwerken van de 
resultaten. We hebben ook het darmmicrobio-
om onderzocht, voor en na de test, om te zien 
of daar veranderingen in te zien waren. We 
willen daarnaast ook weten of er een correlatie 
is tussen de hoeveelheid korteketenvetzuren 
en de sportprestatie. We hebben nog niet de 
hele statistische analyse kunnen uitvoeren, 
want we missen nog een aantal gegevens. 
Ondertussen voeren we een experiment uit 
met muisspiercellen, om het moleculaire 
mechanisme te achterhalen.”

Door training kun je 
het opnameniveau van 

glucose verhogen 
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 Proefpersonen moesten een intensieve 

fietstest uitvoeren. 

Zijn er voorlopige resultaten? Het is begrijpe-
lijk dat je terughoudend bent.
“We hebben wel gezien dat in de prebioti-
cagroep iets meer mensen verbeterden dan in 
de placebogroep, maar het is lastig daar op dit 
moment een conclusie aan te verbinden. Ook 
omdat we niet weten wat de oorzaak daarvan 
is. We hebben geen spierbiopten kunnen 
nemen, want dan hadden we kunnen zien of er 
in de spieren iets veranderd is. Dit is de eerste 
studie in mensen die we op deze manier 
hebben uitgevoerd. Er is nog veel meer moge-
lijk om dit effect te testen.”

Dat effect speelt zich af in de darm-spier-as. 
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
"Dat is de wisselwerking tussen het microbio-
om in de dikke darm en de spieren. Er is al 
veel bekend over de darm-hersen-as, maar 
veel minder over de darm-spier-as. Daarin 
werken de korteketenvetzuren uit de darmen 
als signaalstoffen voor de spieren. Er zitten 
receptoren op spiercellen die die vetzuren 
kunnen binden en daar een reactie veroorza-
ken. Maar andersom komen er door de bewe-
ging van de spieren, door het sporten, stofjes 
vrij door de oxidatieve stress, die weer een 
invloed kunnen hebben op de samenstelling 
van het microbioom."

Ieder keer als de Tour de France wordt verre-
den, komt er wel een diëtist in De Avondetap-
pe aan Dionne de Graaf vertellen wat de 
wielrenners eten. Allemaal zoete dingen, 
gelletjes, zonder één vezel. Wat jij onderzoekt 
staat daar eigenlijk haaks op.
“Ja, dat klopt, want door vezels toe te voegen 
aan je dieet gaat de opname van glucose lang-
zamer en de darmen worden meer aan het 
werk gezet. In de Tour de France zou ik het ook 
niet adviseren om een heel vezelrijk dieet te 
eten. Maar wat wel interessant zou kunnen 
zijn, is in je trainingsfase een supplement 
nemen met een hoge concentratie vezels. Dan 
hoef je niet hele volkorenbroden of bloemkolen 
te eten. Je kunt dat gemakkelijk innemen naast 
je gewone voeding.”

Je leest weleens over duursporters die hele-
maal omgeschakeld zijn naar vetverbranding 
en op Atkins-achtige diëten staan. Dat berust 
op het idee dat er altijd meer energie in de 
bloedsomloop in vetten zit dan in glucose. 
“Door training kun je het opnamevermogen 
van glucose verhogen, de darmen moeten 
daaraan wennen, en meer glucose opslaan als 
glycogeen in de spieren. Door te sporten 
verhoog je namelijk je insulinegevoeligheid. 
Sporters trainen er ook op om de vetverbran-
ding snel aan te zetten, want duursporters 
halen hun meeste energie uit het circulerende 
vet. Dat gebeurt in de mitochondriën van de 
cellen in een proces dat vetoxidatie heet. Het 
vet is echter altijd wel in voldoende mate in het 
lichaam aanwezig, dat hoef je niet aan te 
vullen tijdens inspanning. Dit in tegenstelling 
tot koolhydraten. Die voorraad is beperkt.
Het lichaam is heel slim. Als de sporters die 
koolhydraten binnenkrijgen, dan is dat een 
gemakkelijker manier van energie vrijmaken. 
Het lichaam gaat in principe op zoek naar de 
gemakkelijkste weg en zal dus eerst voor de 
koolhydraten kiezen.”

Vet verbrandt in de vlammetjes van glucose. 
Zo wordt dat wel samengevat. 
“Bij een heel intensieve inspanning ben je al na 
een uur of anderhalf uur door je glucosevoor-
raden heen. Maar ik ben zeker geen voorstan-
der van een dieet zonder koolhydraten, of van 
een ketodieet. Ik denk dat koolhydraten heel 
belangrijk zijn voor de energievoorziening. Het 
lichaam heeft koolhydraten nodig. Maar het is 
wel zo dat als je structureel veel te veel koolhy-
draten binnenkrijgt en constant een hoge 
glucosepiek hebt, dan heb je ook een constant 
hoge insulineproductie. Dan kan het gebeuren 
dat je cellen minder gevoelig worden voor 
insuline. En dan kom je in een spiraal terecht, 
dat via het metabool syndroom naar diabetes 
type 2 kan leiden.” ●
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foto privécollectie

1Hoe bent u in de voedingswereld te-
rechtgekomen?

In eerste instantie vond ik het moeilijk om 
een keuze te maken voor de toekomst. Nadat 
ik in 1973 de MAVO had afgerond ben ik 
doorgegaan naar de HAVO, zodat ik nog twee 
jaar kon nadenken over de toekomst. In 1974 
kreeg mijn vader voor de tweede keer een 
hartinfarct en werd toen opgenomen in het 
ziekenhuis. Hij kreeg een korte dieetlijst 
mee, zonder verdere instructies. Dat intri-
geerde me en ik ging op onderzoek uit wat 
het dieet voor hem zou moeten inhouden. Zo 
kwam ik ‘op het spoor’ om aan het hbo, Voe-
ding en Diëtetiek te gaan studeren. Daarna 
wilde ik wel door naar de universiteit in Wa-
geningen, maar omdat ik al een studieschuld 
had en het geld ontbrak, bleef dat bij een 
wens. Omdat het eind zeventiger en begin 
jaren tachtig een slechte economische situa-
tie was met een hoge jeugdwerkloosheid ben 
ik gaan solliciteren naar een baan als diëtist 
om mijn studieschuld te kunnen aflossen. Zo 
belandde ik vanuit Noord-Groningen in 
Zuid-Holland. Maar ik bleef altijd nieuwsgie-
rig naar hoe voedings- en dieetrichtlijnen tot 
stand kwamen en hoe onderzoek werd ge-
daan. 
Toen ik in 1995 een artikel las over de WO 
Voeding en Toxicologie aan de Open Univer-
siteit, besloot ik deze studie naast mijn werk 
en alle andere activiteiten te gaan doen. Ik 
beleefde veel plezier aan deze studie en 

Sportprestaties
op gezonde  
wijze verbeteren 

	X Anneke Palsma 
Geboren: 3 september 1957

Woont in: Poortugaal

Functie: zelfstandig 

voedingswetenschapper, 

sportdiëtist, educatief 

auteur en docent

leerde vooral dat kennis altijd een kwestie is 
van voortschrijdend inzicht. Dat boeit me 
mateloos!

2Wat houdt uw huidige werk in?

Ik heb een eigen sportvoedingsadviesbureau 
en geef voedingsbegeleiding en advies aan 
groepen en individuele sporters om hun 
sportprestaties op een gezonde manier te 
verbeteren. Daarnaast ontwikkel ik ook stu-
diematerialen voor diverse partijen, zoals 
particuliere en reguliere onderwijsinstellin-
gen. Ook ontwikkel ik voedingscursussen op 
maat voor diverse partijen, zoals sportscho-
len, opleidingen voor zorgprofessionals en 
voedingsadviseurs. Binnen cursussen voor 
andere disciplines is het samenwerken met 
de diëtist een belangrijk speerpunt. Verder 
schrijf ik artikelen en boekrecensies voor 
verschillende bladen en websites. Ik houd 
ook een blog bij op mijn eigen website over 
voeding in relatie tot sport, leefstijl en vooral 
preventie. Op dit moment ben ik ook betrok-
ken bij de ontwikkeling van een voedingsapp 
voor mensen met een risico op diabetes type 
2 en ik zit ook in een klankbordgroep voor 
interactie tussen voeding, medicatie en voe-
dingssupplementen. 

3Wat wilt u graag onderzocht zien?

Te veel om op te noemen! Belangrijke onder-
werpen naast overgewicht, obesitas, invloed 

van het circadiaans ritme op gezondheid en 
leefstijl is er meer kennis nodig over de inter-
actie tussen voeding, medicatie en voedings-
supplementen. Ik ben ook geïnteresseerd in 
hoe we sporters en anderen beter kunnen 
motiveren om geen dopingstoffen en -me-
thoden te gebruiken ter verbetering van ui-
terlijk en/of de sportprestatie. Verder wil ik 
graag weten hoe we voor een betere kennis-
transfer over voeding tussen de verschillende 
vakgebieden kunnen realiseren. Daarbij kun 
je denken aan kennis uit ICT en sport voor 
het monitoren van parameters bij ziekte, re-
validatie, bij ouderen en voor het bevorderen 
van een gezonde leefstijl.●

NAV-lid Anneke Palsma
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Frosty Farm winnaar van  
Food Innovation Award 2022

O m studenten uit te dagen, een 
nieuw concept of product te 
bedenken dat bijdraagt aan 
de gezondheid van consu-

menten en duurzaamheid van het super-
marktschap, organiseert het Voedingscen-
trum de Food Award. Op 9 juni werd de prijs 
voor de 18e keer uitgereikt. 
Het winnende product, een handzame snack, 
bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar, is ont-
wikkeld door studenten Health Food Innova-
tion Management aan de Maastricht Univer-
sity. Het team bestaat uit Ingeborg 
Pijnenborg, Sophie van Cooten, Cato Fröh-
lich, Keren Tamasial. 
De jury was vol lof over Frosty Farm: ‘Het is 
klein én lekker. Dit product is geheel plant-
aardig, waarmee er goed op duurzaamheid is 
gelet. En doordat Frosty Farm gebruikmaakt 
van restproducten van een sapproducent, 
wordt voedselverspilling tegengegaan.   

Alle derde en vierde jaars hbo- en wo-studen-
ten van foodgerelateerde opleidingen kunnen 
meedoen. Dit jaar waren er dertien inzendin-

gen van vier verschillende opleidingen. 
Daaruit nomineerde de jury vijf concepten 
die kans maakten op deze prijs. 

Tweede prijs: Totally Nuts 
Maastricht University – Health Food Innova-
tion Management: Patrick Joosten, Mara 
Kynast, Bente van Santvoort, Kelly Baert. 
Een plantaardig alternatief voor feta gemaakt 
van amandelpulp, dat is Totally Nuts. Volgens 
de jury een mooi product, dat nog veel breder 
kan worden geplaatst dan alleen als salade-
topper. Er wordt gebruikgemaakt van rest-
stromen, namelijk amandelpulp. Eet je dit 
product in plaats van kaas, dan help je ook 
het milieu een handje! 

Derde prijs: Kick Pea 
HAS Hogeschool – Design Methoden in Food: 
Joline Harms.
Dat je hartig broodbeleg óók van peulvruch-
ten kan maken, bewijst Kick Pea. De jury 
geeft aan dat het nu lastig is hartig broodbe-
leg te vinden dat past in de Schijf van Vijf. Dat 
deze ‘hagelslag’ is gemaakt van kikkererw-

ten, is een originele keuze die tegemoet komt 
aan de vraag naar hartig broodbeleg. Ook is 
er gedacht aan duurzaamheid: peulvruchten 
zijn goede vleesvervangers en daarmee een 
duurzamere keuze.

Overige nominaties:  
 
BreakBrood 
Hanzehogeschool Groningen - Voeding en 
Diëtetiek & Life, Science and Technology: 
Chantal van der Made.
BreakBrood is een borrelbrood op basis van 
peulvruchten en groente inclusief olie en dip. 
De jury vindt het een leuk concept dat goed is 
uitgewerkt. Zo zijn er naar aanleiding van 
sensorisch onderzoek aanpassingen gedaan. 
Er is gedacht aan duurzaamheid, de groente 
is namelijk lokaal geteeld. De jury ziet, met 
wat verbetering in de marketingaanpak, dit 
product zeker in de supermarkten liggen. 

Mommy 2 Be 
Hanzehogeschool Groningen - Voeding en 
Diëtetiek & Life, Science and Technology: 
Geke Oosterhof. 
Dit drankje voor zwangeren op basis van 
groente, fruit, sojadrink en gember, wat is 
toegevoegd om misselijkheid tegen te gaan, 
vindt de jury vernieuwend. Een origineel idee 
voor de doelgroep, omdat het in plaats van 
supplementen een drankje is. Daarnaast 
wordt er gedacht aan duurzaamheid: zo is de 
fles van glas. De jury is benieuwd naar hoe de 
doelgroep tegen dit product aan kijkt. ●

wetenschap | Food Awardtekst | foto Voedingscentrum

De makers van Frosty Farm, een bevroren snack van 
haveryoghurt, fruit en groente, zijn de winnaars geworden 
van de Food Innovation Bachelor’s Award 2022. De jaarlijkse 
wedstrijd van het Voedingscentrum voor studenten van alle 
voedingsgerelateerde hbo- en wo-opleidingen. 

 Gerda Feunekes, directeur 

van het Voedingscentrum, te 

midden van de winnaressen.
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I n het Nationaal Preventieakkoord is 
onder andere afgesproken dat het 
makkelijker moet worden voor 
mensen om te kiezen voor gezonde 

voeding. Mogelijke toekomstige maatregelen 
zijn bijvoorbeeld de btw-afschaffing op 
groente en fruit en invoering van een suiker-
taks. Ook is met fabrikanten afgesproken dat 
zij hun producten gezonder maken. Daarvoor 
liep van 2014 tot 2020 het Akkoord Ver-
betering Productsamenstelling (AVP). In die 
periode hebben fabrikanten kleine stappen 
gezet om onder andere de gehaltes zout en vet 
in producten te verlagen, maar het RIVM 
meldt dat consumenten nog steeds (te) veel 
van bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgen.

Daarom start het ministerie dit jaar met de 
Nationale Aanpak Productverbetering 
(NAPV), als vervolg op de AVP, om eerdere 
verbeteringen te versnellen en te verbreden. 
In februari 2022 bracht het RIVM, samen met 
het Voedingscentrum en HAS Hogeschool en 
in overleg met levensmiddelentechnologen 
van Wageningen Food & Biobased Research 
en fabrikanten, een rapport uit met nieuwe 
criteria voor de hoeveelheden suiker, zout en 

verzadigd vet in bewerkte voedings-
middelen*.

De partijen moedigen fabrikanten aan om 
minder suiker en zout toe te voegen aan 
bewerkte producten en het gehalte verzadigd 
vet te verlagen en/of te vervangen voor 
on verzadigd vet. Ook neemt het rapport het 
gehalte vezels in broodproducten mee. 
Uiteindelijk moeten de productverbeteringen 
leiden tot een betere samenstelling van 
voedsel, waardoor Nederlanders gemiddeld 
minder zout, verzadigd vet en suiker en meer 
vezels binnenkrijgen, ook als hun 
consumptie patroon gelijk blijft.

Traptreden
In het rapport zijn gegevens opgenomen, 
afkomstig uit de Levensmiddelendatabank, 
van ongeveer driekwart van de bewerkte 
voedingsmiddelen die te koop zijn in Neder-
landse supermarkten. De producten zijn op 
basis van de RIVM Herformuleringsmonitor 
opgedeeld in 14 voedingsmiddelengroepen 
met 62 subgroepen. De hoofdgroepen zijn: 
brood(vervangers) en ontbijtgranen, melk-
producten en plantaardige vervangers, kaas, 

Fabrikanten van levensmiddelen kunnen aan de slag met het 
nieuwe RIVM-rapport 'Nieuwe criteria voor 
productverbetering. Zout-, verzadigd vet- en suikergehalten 
voor voedingsmiddelengroepen'.

Stapsgewijs 
verbeteren

Nationale Aanpak Productverbetering

tekst Michelle Wijma | foto's RIVM en Pexels
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overheid en beleid | RIVM-rapport

vleesbereidingen, vleeswaren en -conserven, 
vis, vleesvervangers, smeer- en bereidings-
vetten, soepen en bouillons, sauzen, hartige 
snacks, banket en zoetwaren, dranken en 
broodbeleg.

Per subgroep zijn drie grenswaarden bepaald 
voor de gehaltes zout, suiker en verzadigd 
vet: laag, midden en hoog. Voor een aantal 
subgroepen in ‘brood(vervangers) en ontbijt-
granen’ zijn aanvullende grenswaarden 
opgesteld voor de hoeveelheid vezels. Voor de 
grenswaarden is niet gekeken naar aan-
bevolen hoeveelheden, maar naar de huidige 
gemiddelden van alle meegenomen produc-
ten. Is het wettelijk maximum van een 
voedingsstof lager dan een van de grenswaar-
den, dan is dat maximum als waarde opgeno-
men.

Drie grenswaarden geeft vier traptreden en 
elke trede bevat een kwart van de voedings-

middelen uit de subcategorie. Sommige 
treden liggen dus qua gehalte voedingsstof 
verder uit elkaar dan anderen. Kijk je bijvoor-
beeld naar de subcategorie ‘broodvervang ers’, 
dan zijn de grenswaarden voor verzadigd vet 
2, 3 en 7 gram per 100 gram product. Een 
kwart van de broodvervangers bevat dus 0 tot 
2 gram verzadigd vet. Voor de volgende 25 
procent is dat 2 tot 3 gram, daarna 3 tot 7 
gram en tot slot 7 gram of meer.

Stap voor stap
Dit systeem biedt een richtlijn voor fabri-
kanten om hun producten stapsgewijs ver-
beteren, steeds een trede omlaag dus, waarbij 
zowel producten met de meest ongunstige 
samenstelling kunnen worden aangepakt, als 
producten die relatief gezien al een gunstige 
samenstelling hebben.

Middels tussentijdse evaluaties bekijkt het 
RIVM in 2024, 2027 en 2030 of de samenstel-

De gemiddelde zoutgehaltes in 
vlees(vervangers) verschillen  

sterk per supermarkt
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ling van de voedingsmiddelen daadwerkelijk 
verbetert. Doel van het ministerie van VWS 
is: in 2030 moet voor elke subgroep en elke 
voedingsstof het aandeel producten in de 
laagste traptrede verdubbelen van 25 naar 50 
procent, terwijl maximaal 10 procent nog in 
de hoogste traptrede zit.

Aanvullingen
Opvallende voedingsmiddelengroepen die 
nog ontbreken in het rapport zijn onder 
andere kant-en-klaarmaaltijden, vruchten-
sappen, oosterse sauzen en smaakmakers. 
Om realistische grenswaarden voor deze 
groepen te kunnen bepalen, zijn meer gege-
vens nodig, aldus het RIVM. Ook ontbreken 
de producten van enkele grote super markten, 
omdat deze nog nauwelijks zijn opgenomen 
in de Levensmiddelendatabank. Volgens 
onderzoek van Stichting Questionmark 
kunnen die producten voor aanzienlijk 
andere grenswaarden zorgen. De gemiddelde 
zoutgehaltes in vlees(vervangers) verschillen 
bijvoorbeeld sterk per supermarkt.

Naast uitbreiding van supermarktproducten, 
wil de organisatie criteria gaan opstellen voor 
bewerkte voedingsmiddelen in onder andere 
restaurants en catering. Bovendien worden 
huidige (sub)groepen de komende tijd ver-
fijnd en uitgebreid, denk aan nieuwe groepen 
voor vervangers van dierlijke producten zoals 

vlees, zuivel en kaas. Ook gaat de NAPV aan 
de slag met portiegrootte, verpakkings-
formaat en het aandeel groente in maaltijden.

Nutri-Score
Een voedselkeuzelogo zoals Nutri-Score kan 
een prikkel zijn voor fabrikanten om hun 

producten te verbeteren. Nutri-Score is een 
stoplichtsysteem, waarbij de groene letter A 
de gunstigste score is en de rode letter E de 
meest ongunstige. Deze scores zijn relatief ten 
opzichte van andere producten in de betref-
fende categorie en geen beoordeling van de 
gezondheid van een product. Momenteel zijn 
er veel bezwaren op het systeem en weten-
schappers werken aan een verbeterde metho-
de. Als die er is, wil de NAVP waar mogelijk 
huidige grenswaarden gelijktrekken met 
Nutri-Score-afkappunten, ofwel de punten 
die bepalen welke letter (A-E) een product 
krijgt. ●

	X Meer info over de NAVP, inclusief het 

rapport, vind je via rivm.nl/nationale-

aanpak-productverbetering

overheid en beleid | RIVM-rapport

Het moet makkelijker worden 
voor mensen om te kiezen 

voor gezonde voeding
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	X Bewerkt?
In dit rapport is een bewerkt voedings-

middel gedefinieerd als een voedings-

middel waaraan tijdens bewerking zout 

of suiker is toegevoegd of waaruit vezel 

is verwijderd. Daarnaast zijn bewerkte 

voedingsmiddelen meegenomen waar-

van het gehalte aan verzadigd vet te 

verlagen is.
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Invloed van cafeïne  
op sportprestaties

H eb je cafeïne nodig voor een 
goede sportprestatie? Welke 
effecten heeft cafeïne? En 
welke hoeveelheid is te veel? 

Het Voedingscentrum geeft antwoord op deze 
vragen.
Sporters krijgen met een voedingspatroon 
volgens de Schijf van Vijf alle energie en voe-
dingsstoffen binnen die ze nodig hebben voor 
een goede sportprestatie. Cafeïne kan helpen 
daarnaast nét nog wat meer uit de sportpresta-
tie te halen. Cafeïne zit in koffie, groene en 
zwarte thee, bepaalde frisdranken zoals 
energiedrank en cola, en in sommige (sport)
supplementen.
Cafeïne heeft een psychomotorisch stimule-
rend effect[1], oftewel; het heeft invloed op het 
handelen, voelen en denken. Cafeïne kan 
helpen alertheid en concentratie te verhogen, 
duurprestaties en uithoudingsvermogen te 
verbeteren en de zwaarte van de inspanning 
voor het gevoel te verlagen.[2, 3] Hoeveel beter 
sportprestaties kunnen zijn door cafeïne, 
verschilt sterk per persoon.[4] Er zijn in Europa 
geen claims over cafeïne goedgekeurd, waar-
door fabrikanten geen beweringen over cafeïne 
op bijvoorbeeld het etiket van producten 
mogen zetten.[5]

De hoeveelheid cafeïne in koffie en thee vari-
eert sterk, maar gemiddeld genomen, bevat 
een kopje koffie van 125 milliliter (ml) onge-
veer 60 milligram (mg) cafeïne, een kopje 
zwarte thee 30 mg en groene thee 20 mg.[1] 
Koffie en thee zonder suiker staan in de Schijf 
van Vijf. Frisdranken en (sport)supplementen 
staan niet in de Schijf van Vijf.[6] Een glas cola 
bevat gemiddeld ongeveer 20 mg en een blikje 
energiedrank 80 mg cafeïne.[1] Via voedings-
supplementen kan men tussen de 16 mg tot wel 
1.000 mg cafeïne per dag binnenkrijgen.[7] 
Veel sporters die supplementen met cafeïne 
nemen, nemen ook koffie en energiedranken, 

waardoor ze te veel cafeïne binnen kunnen 
krijgen. Dit kan negatieve effecten geven.[8]
Cafeïne wordt door het lichaam snel opgeno-
men. Bij de meeste mensen is 99% van de 
cafeïne na 30 tot 120 minuten opgenomen.[1] 
Effecten op sportprestaties treden normaal 
gesproken op bij een hoeveelheid van 3 tot 6 
mg per kilogram lichaamsgewicht, maar 
mogelijk ook al bij 2 mg per kilogram li-
chaamsgewicht.[9] Voor iemand van 70 kilo-
gram komt dat neer op een hoeveelheid cafeïne 
tussen de 140 en 420 mg. Bij een te hoge hoe-
veelheid neemt de kans op negatieve bijwer-
kingen toe, zoals hartkloppingen, hoofdpijn, 
slaapproblemen en een toename van angstge-
voelens.[8] Wat te veel is, verschilt sterk per 
persoon.[1]  
Cafeïne-inname kan sportprestaties dus 
verbeteren. De effecten verschillen per per-
soon. Voor de volwassen bevolking is het 
advies van het Voedingscentrum: niet meer 
dan 400 mg cafeïne in totaal nemen per dag, 
en niet meer dan 200 mg in één keer (per 
dosering of portie). Bij deze hoeveelheden 
worden geen negatieve gezondheidseffecten 
verwacht.[1] Ook niet als maximaal 200 mg 
cafeïne wordt ingenomen twee uur of korter 
voor een intensieve lichamelijke inspanning, 
zoals intensief sporten.[1] Maar onder onge-
wone omstandigheden, zoals bij extreme 
temperatuur of op grote hoogte, kunnen 
negatieve gezondheidseffecten niet worden 
uitgesloten.[1] Verder is voor zwangere vrou-
wen en mensen van 45 jaar en ouder onvol-
doende informatie beschikbaar om een 
uitspraak te kunnen doen of het veilig is 200 
mg te nemen twee uur of korter voor het 
sporten.[1] ●

	X Lees meer over cafeïne in  

de onlangs herziene factsheet  

van het Voedingscentrum:  

www.voedingscentrum.nl/factsheets

overheid en beleid | standpunttekst dr. Lydian Veldhuis, ir. Pascal de Brabander, dr. Sophie 

van der Krieken en ir. Wieke van der Vossen  | foto Pixabay
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tekst Xandra Veltman

Vegetariërs, flexitariërs en veganisten vormen een groeiende groep 
consumenten. De een wil de smaak en bite van vlees proeven en 
ervaren, de ander wil vooral een smakelijk alternatief voor de nodige 
eiwitten. Snel klaar is ook een wens. Het kan allemaal. Er komt steeds 
meer aanbod, voor elk wat wils.

Vleesvervangers, 
voor elk wat wils

Midden in de coronacrisis van 2020 besloot de 
Future Food Group met merknaam PLNT een 
nieuwe weg in te slaan, door fors te investeren 
in plantaardige vleesvervangers. Product & 
Development Manager Matthijs Nieuwkoop 
spreekt liever van ‘vleesopvolgers’. 
“In PLNT komen zowel plant als planet terug”, 
legt Nieuwkoop uit. Hij werkt samen met 
Senior Innovation Manager Jos Haverkotte, 
die uit de slagerswereld komt en als geen 
ander verstand heeft van vlees en smaak. “Wij 
mikken niet zozeer op de vegetariërs en 
veganisten, maar op de (potentiële) flexitari-
ers. Die willen vlees af en toe overslaan. Juist 
zij kunnen worden verleid met smaken, 
mondgevoel en texturen die heel dicht bij 
vlees staan. Wij zijn van oorsprong vleesspeci-
alist en weten hoe we vleesopvolgers moeten 
maken die lijken op het origineel. Voor vege-
tariërs en veganisten speelt dat minder, want 
zij verwachten geen vleesachtige smaken. Wij 
vinden vlees lekker, maar geloven ook dat het 
wel wat minder kan. We zijn niet belerend 
maar bieden wel een alternatief.” 

Bij PLNT-producten - op basis van in Oosten-
rijk zeer duurzaam geproduceerde non-GMO-
soja en peulvruchten - wordt een innovatieve 
technologie gebruikt. “De vezelige structuur 
doet sterk denken aan echt vlees”, stelt 
Nieuwkoop. “Veel vleesvervangers zijn gepro-
duceerd via high moisture extrusion. Wij 
passen een wat minder hoge druk toe. Dat 
resulteert in een meer open structuur. Zo lijkt 
het meer op echt vlees. De gebruikte plant-
aardige eiwitten staan qua aminozuren-
gehalte op gelijke hoogte als dierlijke 
eiwitten. Verder zitten onze mari-
nades niet alleen om het product 
heen, maar ook erin.”
PLNT produceert naast ham-
burgers en worstjes ook reep-
jes, zoals plantaardig stoof-
vlees. “Vergeleken met echt 
vlees is de bereidingstijd wel 
veel korter”, zegt Nieuwkoop. 
Dat maakt het een ideaal 
product voor chefs of consu-
menten die snel een lekker 
vegan menu op tafel willen 
zetten.” 
Verder richt het bedrijf zich op de 
ontwikkeling van ‘vegan visopvol-
gers’. Afnemers van PLNT-producten 

zijn onder meer supermarkten van Vomar, 
een aantal Jumbo-supermarkten, Taco 
Mundo en bezorgservice Getir. Nieuwkoop: 
“Met name de visburgers zijn een enorme 
hit.” 

X futurefoodgroup.nl/plnt

Matthijs Nieuwkoop, PLNT Future Food Group

‘ Wij weten hoe een vleesvervanger 
moet smaken’
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‘ Waterlinzen hebben een zeer 
hoog eiwitgehalte’

Rubisco Foods is een startup die zich richt op 
de productie van zeer hoogwaardige, goed 
verteerbare eiwitten uit waterlinzen en 
luzerne (alfalfa). Het concept om eiwitten uit 
waterlinzen en luzerne te winnen stamt uit 
2013 en is daarna verder doorontwikkeld, 
vertelt business development manager Frank 
Jong. “Rubisco Foods heeft nu een pilotfabriek 
in Raalte en hoopt in de loop van dit jaar het 
concept verder uit te rollen. Wij telen de 
waterlinzen – voor de meesten bekend als 
eendenkroos – zelf onder gecontroleerde 
condities. Dat is een belangrijke voorwaarde 
in de voedingsindustrie. De keuze voor lokale 
teelt en productie past volgens ons ook goed in 
de huidige trends. Bovendien gaat het om 
niet-genetisch gemodificeerde plantaardige 
eiwitten, wat belangrijk is in Europa. Ook is 
de productie van waterlinzen zeer duurzaam 
aangezien de productie van de hoeveelheid 
eiwit per hectare vele malen hoger ligt dan 
bijvoorbeeld soja of erwten.” 
In de pilotfabriek worden de waterlinzen en 
luzerne verwerkt tot eiwitconcentraten in 
poedervorm. Jong: “Tijdens het verwerkings-
proces zorgen we ervoor dat de nutritionele en 
functionele eigenschappen goed behouden 
blijven. De productiekosten van onze eiwit-
producten zijn hoger dan bijvoorbeeld die van 
soja en erwten eiwitten. Momenteel wordt 
hard gewerkt aan product- en procesoptima-
lisatie.” 
In eerste instantie ziet Rubisco Foods vooral 
mogelijkheden voor toepassingen in voe-
dingssupplementen, sportdranken, bakkerij-
producten en noedels, stelt Jong. “Voor 
toepassing in vleesvervangers kunnen de 
producten van Rubisco Foods al wel gebruikt 
worden in combinatie met andere eiwitbron-
nen, om zodoende de nutritionele waarde 
van het eindproduct te verbeteren. Andere 
voordelen van waterlinzen zijn de gehaltes 

aan antioxidanten en vitamines. In het 
productieproces is er als bijproduct ook een 
vezelfractie. Er is veel aandacht voor het 
belang van vezels voor een gezonde darm-
flora. Kortom, het zijn allemaal interessante 
ontwikkelingen en ik ben er enthousiast 
over. Binnen enkele maanden verwachten we 

de goedkeuring van ons product als Novel 
Food door de Europese Autoriteit voor Voed-
selveiligheid EFSA. Ook zijn er monsters 
naar potentiële klanten gestuurd. Het is nu 
wachten op feedback.” 

X rubiscofoods.com 

Frank Jong, Rubisco Foods

product en bedrijf | vleesvervangers
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‘Een broodje döner met een twist’, belooft 
Helin’s Vegan Döner. Eigenaar Mehmet Erol 
opende in februari 2020 Helin’s Vegan Döner in 
Amsterdam. De timing was ongelukkig aan 
het begin van de coronapandemie, maar hij is 
erg positief over zijn stap. Erol serveert nu 
veganistische döner, Turkse pizza’s en maaltij-
den op basis van volledig plantaardige döner 
van Evolution Meats. “Het is een succes.”
Evolutions Meats maakt de wereldwijd beken-
de grillproducten, maar dan geheel plantaar-
dig. “De basis is honderd procent vegan, met 
een hoog percentage eiwit, een laag vetgehalte 
en rijk aan vezels”, vertelt Commercial Direc-

tor Mark Laponder. “We produceren het 
plantaardige ‘vlees’ op basis van glutenvrije, 
niet-genetisch gemanipuleerde soja, in Euro-
pa geteeld. Onze klanten kunnen daarnaast 
hun broodje personaliseren, onder meer met 
speciale sauzen.” 
Eerder verkocht Erol ‘gewone’ döner, pizza’s 
en maaltijden. “Ik zag dat veel vegetariërs en 
veganisten niet vonden wat ze zochten als ze 
zin hadden in een snelle hap tussendoor. Zelf 
was ik ook toe aan iets nieuws. Ik ging kijken 
in Berlijn, waar ze verder zijn op dit gebied. 
Een Turkse vriend daar werkte al met produc-
ten van Evolution Meats. Nu ben ik een van 
hun grootste klanten in Nederland.” Erol en 
zijn drie medewerkers serveren onder meer 
vegan döner, kikkererwten-dürüm, vegetari-
sche kapsalon en kipdöner met groenten. De 
producten worden bereid met authentieke 
kruiden en specerijen. Helin’s Vegan Döner 

grillt de vegan döner aan een spies van Evolu-
tion Meats. “En voor wie toch echt vlees wil 
eten, heb ik nog het originele broodje kipdö-
ner met verse groenten.”
Zijn zaak is de enige Turkse eetgelegenheid die 
zich vrijwel volledig richt op plantaardige 
vleesvervangers, vermoedt Erol. “Maar de 
markt voor deze producten groeit. Ook Turkse 
en Marokkaanse mensen komen steeds vaker. 
Dat verbaast me wel; zij zijn fervente vlees-
eters. Positief vind ik ook dat mijn publiek nu 
jonger en moderner is en zich respectvoller 
gedraagt. Mensen bedanken me zelfs dat dit 
er voor hen is en ze komen terug. Als de 
toeristen straks weer naar Amsterdam ko-
men, verwacht ik dat deze zaak pas echt de 
wind in de zeilen krijgt.”

X helinsdoner.nl  

X evolutionmeats.com 

‘ De overstap naar vegan is een succes’
Mehmet Erol, Helin’s Vegan Döner



VOEDINGNU 4 | JUNI 2022   29

Schouten Europe produceert ruim dertig jaar 
plantaardige vleesvervangers. “De eerste 
periode groeide het marktaandeel vrij lang-
zaam, maar de laatste tien jaar gaat het duide-
lijk beter”, zegt commercieel manager Mark 
van Noorloos.
Schouten Europe bestaat meer dan honderd 
jaar en legt zich sinds 1990 volledig toe op 
plantaardige vleesvervangers op basis van 
vooral soja, tarwe, erwten, linzen en kikker-
erwten. Afnemers zijn de retailsector, fast-
foodrestaurants en de voedingsindustrie, 
waar de producten van Schouten als halffabri-
caat worden gebruikt. 
“Sinds 2012 winnen vleesvervangers aan 
bekendheid en zijn we steeds harder gaan 
groeien,” zegt Van Noorloos. “We zijn voort-

durend bezig met innovatie en verbetering 
van onze recepturen. De kwaliteit van onze 
vleesvervangers is enorm verbeterd vergele-
ken met de beginjaren. Wat ook scheelt is dat 
er subsidies beschikbaar kwamen voor tech-
nologische innovatie.”
Soja vormt over het algemeen de basis van de 
vleesvervangers van Schouten, al dan niet in 
combinatie met tarwe, linzen, erwten, kikke-
rerwten. Van Noorloos: “Soja heeft een hele 
goede samenstelling qua aminozuren en zit 
het dichtst tegen vlees aan als het gaat om de 
noodzakelijke nutriënten. We combineren 
soja ook met onder meer tarwe en erwten.” 
Voor de ontwikkeling van producten wordt 
een beroep gedaan op diverse consumenten-
panels. Deelnemers van zo’n consumentenpa-
nel krijgen producten thuisgestuurd ter 
beoordeling. “We doen geen concessies aan 
smaak en structuur. Mensen willen toch 

vooral lekker eten. Onze producten zijn echt 
smakelijk en het zijn volwaardige vleesver-
vangers.”
Verduurzaming van de keten krijgt veel 
aandacht. Als het even kan worden grondstof-
fen van dichtbij gehaald, al benadrukt Van 
Noorloos dat dichtbij niet zonder meer duur-
zamer betekent. “Er komt steeds meer soja uit 
Europa. Het mooiste zou zijn als we sojavelden 
rondom onze fabriek hebben. Maar ook op het 
gebied van verpakkingen staat duurzaamheid 
voorop. We proberen gebruik van plastic en 
karton zoveel mogelijk te reduceren.”
Een nieuwe en veelbelovende stap zijn visver-
vangers. Van Noorloos: “Denk aan plant-ba-
sed tonijn, visburgers en vissticks. Het is een 
andere tak van sport, maar we blijven innova-
tief bezig.”

X schoutenfood.com

Mark van Noorloos, Schouten Europe

‘ Geen concessies aan smaak; 
consument wil lekker eten’

product en bedrijf | vleesvervangers
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1 Met welke training raak ik mijn 
vetrolletjes kwijt? Hoe ontwikkel ik 
meer spiermassa? Dit zijn waar-
schijnlijk de twee meest voorko-

mende vragen aan een personal trainer. Wat 
zijn jouw adviezen?
“Om vetweefsel af te bouwen: twee keer per 

week krachttraining, twee keer per week 
cardio én een gezond voedingspatroon. 
Krachttraining resulteert in meer spierweefsel, 
waardoor je meer calorieën verbrandt, zelfs in 
rust. Met 1 kilogram meer spierweefsel, ver-
bruik je 200 kilocalorieën per dag extra én je 
bent beter in staat om je cardiotraining te 

doen. Als cardio raad ik trouwens intervaltrai-
ning aan: een half uur afwisselend 20 secon-
den op volle kracht en 10 seconden in een 
rustig tempo lopen, fietsen of zwemmen. Dat is 
zo’n 50 procent effectiever dan een duurtrai-
ning op constante snelheid. 
Om je spiermassa te vermeerderen is trainen 
op fitnessapparaten minder effectief. Een 
zogenoemde functional training is beter. 
Daarbij werk je met losse gewichten en doe je 
squats en bench presses en dergelijke. Om 
spierkracht op te bouwen, moet je wel echt 
zwaar trainen: de laatste van je 8 à 12 herhalin-
gen moet je bijna niet kunnen redden.”

tekst Sylvia Aué | foto's Privé en Istock 

Stefan Lamping werkt al twintig  jaar als personal trainer.  
Om hun sportieve prestaties te verbeteren, geeft Stefan de 
mensen die hij begeleidt ook voedingsadviezen. Wat moet je 
als sporter weten over voeding en voedingssupplementen? 

Wat moet een sporter  
weten over supplementen?

Zeven vragen aan een personal trainer

Thema:
sport en
voeding

 Stefan Lamping. 

Foto: privé
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diëtetiek | advies

2 Je geeft ook voedingsadviezen. 
Heb je daartoe een opleiding of 
cursus gevolgd of heb je je op 
een andere manier in de mate-

rie verdiept?
“Ik werkte jarenlang in New York en heb daar 
de opleiding Precision Nutrition gevolgd. 
Maar nog belangrijker is de ervaring die ik de 
afgelopen twintig jaar heb opgedaan. Ik zag 
dat het effect van voeding op de sportieve 
prestaties van mens tot mens kan verschillen. 
Daarom meet ik gedurende een trainingstra-
ject geregeld de vet- en spiermassa om te zien 
of de voeding al dan niet bijgesteld moet 
worden.” 

3 Als je intensief sport, heb je 
meer eiwitten nodig voor de 
opbouw en het herstel van je 
spieren. Maar hoeveel eiwitten 

precies moet je per dag innemen als je aan 
duursport doet, aan krachttraining of aan 
beide?
“Zoals gezegd verschilt dat van persoon tot 
persoon en de eiwitinname moet bovendien 
worden afgestemd op het trainingsdoel. Maar 
in algemene zin geldt dat een gezonde volwas-
sene 0,8 gram eiwitten per kilogram lichaams-
gewicht nodig heeft. Een duursporter zou 1 tot 
1,4 gram eiwitten per kilogram lichaamsge-
wicht moeten binnenkrijgen en een kracht-
sporter 1,6 tot 2 gram. Het liefst eet je hoog-
waardige eiwitten waarin alle aminozuren 
aanwezig zijn, en die zitten alleen in dierlijke 
producten. Vegetariërs en veganisten moeten 
heel goed variëren in eiwitrijke plantaardige 
producten om aan de benodigde aminozuren te 
komen.
Wie vaak en intensief traint, eet per dag het 
best zes kleine maaltijden waarin steeds 
eiwitten verwerkt zijn. Voordat je gaat slapen 
kies je voor je spierherstel caseïne-eiwitten 
door bijvoorbeeld Skyr, kwark of Griekse 
yoghurt te eten. Die proteïnen worden wat 
langzamer opgenomen. Proteïneshakes zijn 
eigenlijk alleen nodig als je op een heel hoog 
niveau sport.”

Een goed advies moet  
afgestemd zijn op je vet- en 

spiermassa
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diëtetiek | foto Pexels

4 Wat voor eiwitten geldt, geldt 
ook voor koolhydraten: je 
hebt er meer van nodig als je 
intensief sport. En dus is de 

vraag: hoeveel meer bij welk type sport?
“Ook hier geldt: een goed advies moet afge-
stemd zijn op je vet- en spiermassa en het doel 
en de intensiteit van je training. In het alge-
meen kun je zeggen dat wie 1 uur per dag 
traint 5 à 7 gram koolhydraten per kilo li-
chaamsgewicht nodig heeft, en wie lang en 
intensief traint zo’n 10 gram. Die koolhydraten 
moet je dan wel bij de eerste drie van je zes 
maaltijden nuttigen. Later op de dag eet je 
beter voornamelijk eiwitten en vetten.” 

5 O ja, vetten… Heeft een sporter 
die ook nodig? En hoeveel dan?
“Jazeker, in vetten zitten de in vet 
oplosbare vitaminen A, E, D en K. 

Kies vooral enkelvoudig en meervoudig onver-
zadigde vetten uit bijvoorbeeld plantaardige 
oliën en vette vis. Visvetten bevatten behalve 
vitamine D ook nog omega 3-vetzuren. Die 
helpen spierpijn te voorkomen en de gewrich-
ten soepel te houden en ze stimuleren het 
spierherstel, de vetverbranding en de concen-
tratie.”

6 Als je te weinig drinkt is dat 
ongezond én het gaat ten koste 
van je sportprestaties. Maar 
een te hoge vochtinname is ook 

niet gezond. Wat zijn de richtlijnen?
“Meestal geeft het lichaam met dorst aan dat 
het behoefte heeft aan vocht. Ook kun je vaak 
aan de kleur van de urine zien hoe het met je 
vochtinname gesteld is. Is de kleur heel licht-
geel dan drink je waarschijnlijk te veel, maar is 
de kleur donkeroranje dan drink je wellicht te 
weinig. Maar pas op: medicijnen en bepaalde 
voedingsmiddelen kunnen de urinekleur ook 
beïnvloeden. 
Een mens moet zo’n 1,5 tot 2 liter vocht per 
dag binnenkrijgen – niet alleen door te drin-
ken, want ook de voeding bevat vocht. Als je 
veel zweet, moet je dat vochtverlies compen-
seren. Als je een uurtje matig intensief traint, 
is een glas water voor en na de training al 
voldoende. Een duursporter moet ook tijdens 
de training drinken en kan in plaats van 
water beter een isotone drank nemen. Daarin 
zitten koolhydraten voor een energieboost en 
elektrolyten zoals kalium, magnesium en 
natrium.

7 Sommige sporters zweren bij het 
innemen van supplementen met 
vitamine B6, D, C, E en K, calci-
um, ijzer, creatine of aminozu-

ren. Of ze nemen voedingsmiddelen die de 
sportprestaties zouden verbeteren, zoals 
rode bietensap en cafeïne. Heeft dat zin?
“Als je gezond en evenwichtig eet, heb je in 
principe geen supplementen nodig. Train je 
intensief, dan kun je kiezen voor een goed 
multivitamine- en mineralenpreparaat; daarin 
zitten de voedingsstoffen in de juiste hoeveelhe-
den en verhoudingen. Als je geen of weinig vette 
vis eet, raad ik extra visolie of een omega 3-sup-
plement aan. Aminozuursupplementen worden 
slecht opgenomen, dus dat heeft weinig zin. Wie 
intensief traint om de spiermassa te vergroten, 
kan eventueel een creatinesupplement nemen. 
Ook hebben krachtsporters meer vitamine B6 
nodig voor spierherstel en -groei, maar deze 
voedingsstof krijgen ze ook binnen met vlees, 
eieren, vis, noten, peulvruchten en zuivel – pro-
ducten die toch al op hun menu staan. 
Sommige duursporters drinken bietensap 
vanwege het hoge nitraatgehalte dat het 
uithoudingsvermogen zou verbeteren. Maar 
onderzoek heeft dat effect niet aange-
toond. ●
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Coosje

Coosje Dijkstra
Universitair docent en 
onderzoeker, afdeling 
Gezondheidsweten-
schappen, Vrije Univer-
siteit Amsterdam.

V ijftien jaar geleden kreeg ik mijn 

diploma Voeding en Diëtetiek. 

Vier ontzettend leuke jaren had ik 

doorgebracht aan de Hanzehoge-

school in Groningen en enorm veel geleerd over 

voeding en gezondheid, maar ook over schei-

kunde (inclusief de vele bijlessen) en statistiek. 

De kooklessen zijn me eveneens bijgebleven, zo 

maak ik nog steeds het falafelrecept van één 

van mijn studiegenoten. In het vierde jaar ging ik 

stage lopen in het ziekenhuis in Assen. Qua 

voedingskennis zat het helemaal goed. Het 

ontstaan van diabetes en de bijbehorende 

voedingsadviezen kon ik zo opdreunen. Moeilij-

ker had ik het met het motiveren van mensen 

om hun voedingspatroon daadwerkelijk aan te 

passen en om dit vervolgens vol te houden. 

Avonden lang, las ik de reader motivational 

interviewing opnieuw en ik heb zelfs hulp ge-

zocht bij een boek van Dr. Phil over de 7 sleutels 

tot succesvol afvallen. 

Inmiddels werk ik als universitair docent bij de 

afdeling Gezondheidswetenschappen op de VU 

in Amsterdam. Vorige week gaf ik een hoorcol-

lege over sociaaleconomische gezondheidsver-

schillen aan de premasters. Dat zijn vooral dië-

tisten die het voorbereidende jaar doen voordat 

ze instromen in de master Gezondheidsweten-

schappen. Het waren hele leuke en gemoti-

veerde studenten. Ik vertelde ze over de groei-

ende gezondheidsverschillen en de rol van voe-

ding hierin. Via het Regenboogmodel van 

Dahlgren en Whitehead liet ik zien dat er heel 

veel factoren van invloed zijn op gezondheid en 

voeding. Centraal in dit model staan kenmerken 

van mensen zoals leeftijd, geslacht en erfelijke 

factoren. In de bogen daaromheen staan de fac-

toren die veranderbaar zijn. De eerste boog 

wordt gevormd door de individuele leefstijlfac-

toren zoals gezond eten, voldoende be-

weging en slaap. De tweede gaat over 

sociaal welzijn. Het gaat dan om de in-

vloed van het sociale netwerk, zoals het 

gezin, vrienden of collega’s. De derde 

boog betreft de invloed van de leef- en 

werkomstandigheden op gezondheid, bij-

voorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. In 

de vierde boog van het regenboogmodel staan 

de factoren die gaan over de maatschappij 

waarin we leven: de algemene sociaaleconomi-

sche, politieke, culturele en omgevingsfactoren.

Na afloop kregen de studenten de opdracht om 

interventies te bedenken die konden bijdragen 

aan het verkleinen van sociaal economische ver-

schillen in voeding. Ze gingen fanatiek aan de 

slag en bedachten allerlei acties. De ene groep 

wilde een voorlichtingscampagne opzetten en 

de andere wilde gezonde labels plakken op pro-

ducten in de supermarkt. Tot mijn verbazing 

hadden alle acties één ding gemeen. Ze waren 

allemaal gericht op het vergroten van kennis 

over gezonde voeding. Mijn hele verhaal over 

het Regenboogmodel leken ze te zijn vergeten. 

Daarmee was maar weer eens op een grappige 

manier duidelijk dat je nog zo veel kennis kunt 

hebben: wat je er mee doet, wordt mede be-

paald door allerlei andere factoren. 

Het was op dat moment, dat ik me realiseerde 

hoe goed het was geweest als ik op de opleiding 

Voeding en Diëtetiek meer had geleerd over al 

die verschillende factoren. Dan had ik als diëtist 

mijn cliënten op die thema’s kunnen bevragen 

en beter kunnen begrijpen en helpen.●

	X Referenties

1 Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). Policies and 

Strategies to promote social equity in health. 

Stockholm: Institute of Future Studies.

Denken en doen

 column

REDACTIE-
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De redactie van  
Voeding Nu wordt 
ondersteund door 
de Redactieadvies-
raad. Deze bestaat 
uit wetenschappers, 
diëtisten en andere 
voedingsdeskundi-
gen. Om de beurt 
presenteren zij zich 
hier.
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Brood barst  
van de eiwitten
Flour power, een sterke basis voor iedereen.

Er is steeds meer aandacht voor eiwitten. Zeker bij mensen 
die graag sporten en goed voor hun lichaam zorgen. Dat die 
eiwitten te vinden zijn in vlees, vis, eieren en zuivel is voor bij-
na niemand een verrassing. Maar wat de meesten niet weten, 
is dat brood dé stille kracht is als het gaat om eiwitten.

E en sneetje volkorenbrood bevat al 

bijna vier gram eiwit. Bijna een 

kwart van de eiwitten in ons voed-

sel komt van graanproducten. Brood 

draagt zelfs voor 47% bij aan onze inname 

van plantaardig eiwit. Dus of uw cliënt nu 

graag sport, fanatiek bankhangt of een 

kilootje kwijt wilt; brood is voor iedereen 

een belangrijke basis.

 

Brood en sporten: een goede 
match
Fanatieke sporters maken vaak ook een 

sport van hun voeding. Voor, tijdens en na 

een flinke inspanning focussen ze op 

producten met extra calorieën, koolhydra-

vezels (minimaal 4,5 gram per 100 gram). 

Brood levert vooraf genoeg energie om 

een pittige training of workout vol te 

houden. Na het sporten zijn vooral de 

eiwitten in brood belangrijk om het li-

chaam en de spieren te herstellen. Naast 

VOEDING & SPORT | BEDRIJFSINFORMATIE

	X Al het goede komt in drieën
De graankorrel bestaat uit 3 delen: de 

meelkern, de kiem en de zemel. De 

eiwitten worden voornamelijk opgesla-

gen in de meelkern. De meeste andere 

goede voedingsstoffen (zoals vezels en 

vitamines) zitten in de kiem en de zemel. 

Volkorenbrood is gemaakt van de hele 

graankorrel. Daardoor levert het naast 

plantaardige eiwitten ook de meeste 

vezels, vitaminen en mineralen. Een sterk 

een-twee-drietje dus, dat bovendien het 

risico verlaagt op chronische aandoe-

ningen, zoals hart- en vaatziekten en 

diabetes type 2.

ten of eiwitten. Ook supplementen zijn hip. 

Al die extra’s zijn vaak niet eens nodig. 

Voor sporters geldt hetzelfde advies als 

voor iedereen: eet en drink gezond vol-

gens de Schijf van Vijf en kies vooral 

volkoren of bruinbrood met voldoende 

Product Gram eiwit 

per portie

Gram eiwit 

per 100 gram

2 sneetjes volkorenbrood (70 gram) 7,8 10,9

1 hardgekookt ei (50 gram) 6,2 12,3

1 avocado (180 gram) 3,4 2,0

1 portie gerookte zalm voor op brood (40 gram) 8,7 21,8

Bron: NEVO 2021/7.0



lijk hoe belangrijk voeding is om ons te 

beschermen tegen ziekten. En dan gaat 

het niet alleen om een griepje. Niet-over-

draagbare ziekten, zoals hart- en vaat-

ziekten, kanker en diabetes type 2, zijn de 

belangrijkste oorzaken van sterfte in 

Europese landen, waaronder Nederland. 

Zo’n 50% van de Nederlandse volwasse-

nen heeft bovendien matig of ernstig 

overgewicht: een risicofactor voor chroni-

sche ziekten. Om die risico’s en ziektelast 

te verminderen is een verschuiving nodig. 

Naar een voedingspatroon met veel 

volkorenproducten, fruit, noten, zaden, 

groente en vis, en weinig suiker en zout. 

Ons dagelijks volkorenbrood is dus be-

langrijker dan ooit.

 

Het mooie van brood:
•  Met brood kun je alle kanten op: van 

ontbijt tot late borrel, van chique tot 

bourgondisch.

•  De granen in brood leveren belangrijke 

voedingsstoffen, zoals eiwitten, vitami-

nen en mineralen. Volkorenbrood is altijd 

de beste keuze. 

•  Voor nog meer voedingswaarde is er ook 

volkorenbrood met rozijnen, zaden en pitten.

•  Brood is beste maatjes met een actieve 

en sportieve levensstijl en past in elke 

sporttas.

•  Twee sneetjes volkorenbrood vervangen 

een eiwitshake. Een gezond en gevarieerd 

voedingspatroon zorgt voor voldoende 

energie, eiwitten, vitamines en mineralen. 

•  Ga voor minder dierlijk en meer plantaar-

dig, waaronder volkorenbrood. 

	X De lijst met referenties is te vinden in het 

digitale artikel op www.voedingnu.nl.

koolhydraten, vitamines, mineralen en 

voldoende vocht natuurlijk. Met twee 

sneetjes volkorenbrood en een glas water 

ben je zo weer op volle sterkte. 

Meer volkoren = meer plantaar-
dige eiwitten
Moeten we dan massaal meer eiwit gaan 

eten? Dat dan weer niet. Wat wel een goed 

idee is, is meer plantaardige en minder 

dierlijke eiwitten eten. Dat adviseren ook 

gezondheidsautoriteiten als de Gezond-

heidsraad, Voedsel- en Landbouworgani-

satie voor de Verenigde Naties (FAO) en 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Consumptie van meer volkorenbrood en 

andere plantaardige eiwitbronnen zorgt 

ervoor dat we minder eiwitten nodig 

hebben uit dierlijke producten.

Op onze gezondheid!
Vanuit uw eigen expertise weet u natuur-

	X Dé kennisbank over brood 
en gezondheid

Over brood doen veel verhalen de ronde. 

Goede en slechte verhalen. Er zijn zelfs 

mensen die twijfelen aan de gezondheid 

van brood. Maar hoe zit het nu echt? Op 

Brood.net vindt u betrouwbare infor-

matie over granen, brood & gezondheid 

en verrassende broodrecepten. Voor u 

als professional is er een apart gedeelte 

met wetenschappelijke informatie en 

handige tools voor in de praktijk. Om 

ook consumenten te inspireren, loopt 

op dit moment een campagne waar-

in een boekenplank centraal staat vol 

goede verhalen over brood. Het ‘sterke 

verhaal’ over eiwitten in brood is er één 

van. Benieuwd naar alle goede verhalen 

over brood? Scan de QR code of ga naar 

www.broodgoedverhaal.nl.  

code die linkt naar  

www.broodgoedverhaal.nl

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES 
VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE 

LANDBOUWPRODUCTEN
CAMPAGNE GEFINANCIERD MET  
STEUN VAN DE EUROPESE UNIE

De samensteller van deze promotiecampagne is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie en het Europees Uitvoerend  

Agentschap onderzoek (REA) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat.
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tekst 04_Auteur | foto XXXXXtekst Sanne Wolters | foto Willemijn ten Hoor

N ederland heeft een overschot aan ganzen, 
ze ver oorzaken overlast en vreten gewassen 
aan. Toen we tijdens mijn bacheloroplei-
ding Food Commerce and Technology een 

product moesten ontwikkelen, bedachten we met ons 
groepje borrelhapjes van gans. We zagen dat als je dit vlees 
niet kent, je het niet zo snel probeert. Ik vond wilde gans ook 
meteen interessant vanwege de eiwittransitie. We moeten 
naar alternatieven kijken, de huidige vleesproductie kan de 
groeiende wereldbevolking niet bijbenen. Bovendien is het 
een vervuilende sector. Met geschoten ganzen gebeurt 
anders toch niets.

Het idee sloeg meteen aan. In een jaar tijd verkochten we 
tweeduizend borrelhapjes. Uiteindelijk ben ik er samen met 
een groepsgenootje, Kirsten van Delft, mee verder gegaan. 
Het vlees haal ik bij wildhandel Treuren in Rotterdam. De 
eigenaar vond het meteen super leuk om te helpen, onder 
het mom van zonde om weg te gooien had hij ze in de vrie-
zer liggen, maar verkocht maar af en toe gans. Nu zijn we 
twee jaar verder en heb ik een aantal smaken ontwikkeld. 
Gans heeft een heftige wildsmaak, daarom er is een variant 
met tijm, die onderdrukt de heftige tonen. Voor de echte 
wildliefhebber is er de paddenstoel-sesam variant, die 
combinatie werkt juist versterkend. Zo zijn er nog zoveel 
smaken waar ik mee aan de slag kan, ik heb nog genoeg 
ideeën.

Het was niet per se mijn plan om ondernemer te worden, 
maar ik wilde na mijn studie sowieso iets met duurzaam-
heid gaan doen. Het is tegenwoordig bijna gek als je dat niet 
doet. Ik werk nu vier dagen in de week bij Nutricia als 
Qualifi cation & Validation engineer, waar duurzaamheid 

Gans als borrelhapje
In ons land hebben we een overschot aan wilde ganzen. Kun je daar 
iets mee? Een aantal studenten bedacht een toepassing, in de vorm 
van borrelhapjes. Willemijn ten Hoor (22) besloot het concept verder 
uit te breiden en staat nu aan het roer van Saucijs UNIQ.

In Voeding Nu laten we de nieuwe generatie aan het woord. 
Wat is hun kijk op de toekomst van de voedings- 
middelenindustrie? Welke bijdrage willen zij leveren? 

“ hoog in het vaandel staat. De rest van de tijd besteed ik aan 
Saucijs UNIQ, hier kan ik al mijn creativiteit in kwijt. Ik 
haal er heel veel energie uit, het is heel tof om mensen te 
verrassen met iets nieuws.’ ●
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Suzan Tuinier
voedingsdeskundige en 
eigenaar van communi-
catiebureau Nutrimedia.

Suzan

M ooi is ie hè? Trots laat mijn 

clubgenoot zijn spiksplinter-

nieuwe triathlonfiets aan me 

zien. Hij vertelt over de áller-

beste versnellingsgroep en de speciale banden, 

over het unieke zadel en de nieuwste pedalen, 

waarmee je het vermogen kunt aflezen via een 

appje op je telefoon. Ik ben er een beetje stil 

van. Zelf rijd ik al jaren op een redelijke racefiets, 

maar ik heb dit seizoen wel zin om flink te pre-

senteren. Moet ik dan ook een nieuwe fiets 

aanschaffen?

Als je sport een beetje te serieus neemt, doe je 

er álles aan om sneller te worden. Je koopt de 

beste spullen, huurt iemand in om trainingssche-

ma’s te maken en vraagt advies aan een perso-

nal trainer. Maar het gekke is dat de meeste 

sporters iets heel belangrijks vergeten of er te 

laat aan denken: gezond eten. 

Gezonde voeding is natuurlijk altijd het vertrek-

punt, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. En als je 

meer dan een uur of vijf per week traint, al hele-

maal. Toch is dat altijd lastig uit te leggen. 

Samen met een sportdiëtist gaf ik eens een le-

zing aan mijn triathlonvrienden. Het grootste 

deel van de tijd ging het over een gezonde ba-

sisvoeding. Hoe zorg je dat je je lichaam voor-

ziet van brand- en bouwstoffen? Ik keek rond in 

de zaal en zag de blikken een beetje afdwalen: 

bóóóring, las ik in hun ogen. 

Aan het einde van de workshop werd het duide-

lijk. Basisvoeding was maar saai. Daar deden ze 

het niet voor. Ze wilden advies over de 

best opneembare vorm van magnesium 

en weten van welke soort gelletjes je 

niet misselijk werd. Moesten ze bieten-

sap te drinken voor de wedstrijd, koolhy-

draten stapelen of creatine gebruiken? 

Wat konden ze inkopen om nóg gezonder 

en fitter te worden? Ze struinden het internet 

af op zoek naar premium supplementen, whey 

eiwit concentraat, hydration sportvoeding en 

energy water. 

Het viel me op dat er nog iets meespeelde. Als 

er één begint met iets, dan volgen ze allemaal, 

zei mijn trainer gekscherend. Dat is voer voor 

sportpsychologen. Vergelijkingen met anderen, 

of sociale vergelijkingen, zijn inherent verbon-

den met competitie en sport. Sporters zijn dus 

snel geneigd om te doen wat de concurrentie 

ook doet. Want het zou toch maar zo zijn dat 

nét dat ene supplement werkt en je daardoor de 

hoogste trede op het podium mag beklimmen.

Maar houden sporters zichzelf niet enorm voor 

de gek? Je hebt gewoon een goede basis nodig. 

En als je écht veel van je lichaam vraagt, heb je 

ook echt behoefte aan sportdrank en gelletjes. 

Maar in de meeste gevallen kun je je afvragen of 

je met alle extra’s echt sneller en gezonder bent. 

Ik hou het op een flinke bak havermout en een 

banaantje voor de wedstrijd en heb extra veel 

lol als ik tijdens een triathlon op mijn ‘barreltje’ 

iemand op zo’n peperdure fiets inhaal. ●

Ga toch fietsen!

Thema:
sport en
voeding
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Al deze boeken zijn te koop 
bij Libris of andere lokale 
boekhandels. Steun de 
boekhandel en koop lokaal! 

Ik ontbijt meestal suikervrij, met volkoren knäckebröd en hummus. Dat bevalt 

goed. Ik ben alert en kan me goed concentreren. Ik krijg wel weer trek, maar zon-

der het gevoel dat ik flauwval. Nu ik Glucose revolutie van Jessie Inchauspé heb 

gelezen, begrijp ik waarom. In één zin is de boodschap van Inchauspé: je bloeds-

uikerspiegel onder controle hebben, is goed voor ongeveer alles in je lijf, fysiek en 

mentaal.

In deel 1 en 2 legt de auteur uit wat glucose is, hoe je bloedsuikerspiegel werkt en 

welke invloed schommelingen kunnen hebben op je gesteldheid. Ze doet dit in 

begrijpelijke taal, met soms een metafoor en zonder veel jargon. Met de resulta-

ten van een continue glucosemeter, die de auteur zelf droeg, brengt Inchauspé in 

beeld wat ze in tekst uitlegt aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Een 

geslaagde combinatie.

Deel 3 las ik in een eettentje, op een comfy bank met een zoete ijskoffie erbij. Al 

snel viel ik bijna in slaap. Had ik kunnen weten, met die karamel in de koffie. Beter 

had ik eerst wat groente gegeten, eventueel met eiwitten en vetten erbij. Het is 

een van de tien tips die Inchauspé geeft om pieken in je bloedsuikerspiegel te 

voorkomen. De meeste zijn inzichtelijk, eenvoudig en merkbaar in de praktijk, 

zoals de volgorde waarin je eet, koolhydraten ‘aankleden’ en wel/geen tussen-

doortjes. Enkele tips waren mij te diëterig. (Een glas water met azijn als amuse? 

Nee bedankt.) Wel benadrukt Inchauspé: doe wat bij je past en schakel waar 

nodig een professional in.

In de geschreven informatie is de auteur minder genuanceerd dan de literatuur. 

Als je een leesbaar populair-wetenschappelijk boek schrijft, is dat soms nodig, 

maar het is goed om te beseffen als lezer. Waar ik me 

aan heb geërgerd is de vertaling. Daar is de redactie 

gehaast of zuinig geweest. “Glucose revolutie” moet 

bijvoorbeeld één woord zijn. Daarnaast is de tekst 

van met name deel 1 en 2 soms ondermaats vertaald, 

met niet lekker lopende zinnen en slordigheden.

Toegegeven, de typisch Amerikaanse beloftes en 

succesverhalen moet je met een korreltje zout - of 

suiker - nemen, maar als dat lukt sla je dit boek dicht 

met nieuwe inzichten over je eetpatroon. Of dat 

Glucose revolutie een aanrader maakt, betwijfel ik. 

Voedingskundigen leren waarschijnlijk weinig 

nieuws, al zijn nieuwe perspectieven zeker 

nuttig. Voor cliënten van diëtisten kan het 

wellicht een leestip zijn.

Prijs:  22,99 | ISBN: 9789464041453

Met een korreltje suiker
Glucose revolutie, Jessie Inchauspé

boeken | recensie door Michelle Wijma, freelance wetenschapsjournalist

DE VERSTANDIGE KOCK  
Het enige gedrukte Nederlandstalige kookboek uit 

de zeventiende eeuw. Hierin staan culinaire 
gerechten van de Lage Landen. Het kookboek werd 

in 1669 als sluitstuk opgenomen in het driedelige 
‘Het Vermakelijck landtleven. De auteurs bewerkten 

twintig recepten uit ‘De verstandige kock’ tot 
recepten voor de moderne keuken.

Schrijver Marleen Willebrands, Alexandra van 
Dongen en Manon Henzen

Prijs  29,95
ISBN 9789056157944

DE HONGERWINTER
De Hongerwinter van 1944-1945 is berucht. Volgens 
Ingrid de Zwarte was het geen periode van passief 
lijden, maar juist van ongekende veerkracht. Ze legt 

uit hoe een modern land als Nederland in 
hongersnood terechtkwam en hoe het deze crisis 
weer te boven kwam. De Zwarte deed voor het 

boek uitgebreid onderzoek in binnen- en 
buitenland. Het boek was een van de 

genomineerden voor de Joop Witteveenprijs 2022.

Schrijver Ingrid de Zwarte
Prijs  9,90

ISBN 9789035144927

VAST WEL
Vast wel gaat over periodiek vasten en is 

geschreven door Brenda Frunt en Marieke de Groot 
van de Voedingsacademie. Ze geven workshops en 

adviseren bedrijven en sporters. Het boek biedt 
praktische tips en informatie over periodiek vasten, 
vetverbranding, hormonen, bewegen, ademhaling 
en ontspanning. Inclusief 34 gluten- en zuivelvrije 

recepten ter inspiratie. 

Schrijver Brenda Frunt en Marieke de Groot
Prijs  29,95

ISBN 9789492798978
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TIJDSCHRIFTEN

“De webshop voor tijdschriften 
met karakter”

Schrijf je in voor 
de nieuwsbrief 

en ontvang direct 
€5,00 korting!

Met deze korting 
heb je al een

 jaarabonnement 
voor €9,95

www.tijdvoortijdschriften.nl



Lees het eerste jaar Voeding Nu voor slechts 45,- in plaats van 117,- (bedragen ex btw.)

Ga naar Voedingnu.nl/abonneren en meld je vandaag nog aan.

Blijvend op de hoogte met hét vakblad 
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