
In de media hoor je deze vraag vaak, maar het begrip ‘gezond’ is niet erg veelzeggend! We zijn allemaal verschillend wat betreft levens- 

stijl, onze alledaagse en lichamelijke situatie en ook onze persoonlijke voorkeur.  HET gezonde eten voor IEDEREEN is er dus niet! Wat 

er wel is, zijn een paar makkelijke basisregels, waar u bij de keuze van uw voeding op kunt letten. Er is geen one-fits-all. Maar een paar 

vuistregels om gezond te blijven, wil ik u vandaag toch meegeven! 

Wat is nu precies gezonde voeding?
Triatleet en voedingswetenschapper Lisa Gerß geeft enkele tips en tricks voor een uitgebalanceerde voeding.
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Bij de maaltijden: 

- Neem rustig de tijd om het liefst samen met anderen te eten.

- Verwerk regelmatig energiearme maar voedingsstofrijke  

  voedingsmiddelen, zoals groente, in de maaltijd.

- Gun uzelf iets lekkers op zijn tijd en geniet er dan ook van  

  zonder schuldgevoel. 

- Pas uw energie-inname aan uw verbruik aan. Per uur sporten  

  kunt u zichzelf ook een handvol meer koolhydraten gunnen. 

- Eet niet meer dan drie bewust samengestelde maaltijden  

  en vermijd regelmatig snacken. 

Bord-checklist:

Zijn er veel kleuren zichtbaar op mijn bord? 

Meer kleuren betekent meer voedings-

stoffen, want iedere kleur van natuurlijke 

voedingsmiddelen staat voor een andere 

gezondheidsbevorderende voedingsstof. 

Bij de boodschappen:

- Doe geen boodschappen als u trek heeft en neem een  

  boodschappenlijstje mee.

- Probeer bij het boodschappen doen hoogwaardige producten  

  te kopen. Let op de ingrediënten en koop het niet als er dingen  

  opstaan waar u niks mee kunt beginnen. 

- Geef de voorkeur aan hoogwaardige dierlijke producten (vrije uitloop  

  of biologisch), natuurlijke voedingsmiddelen zonder onnodige  

  toevoegingen, en regionale en seizoensproducten.

Op ieder bord hoort ten minste  

20 gram eiwit, want eiwit verzadigt 

én versterkt de spieren, botten  

en het immuunsysteem. Vermijd 

rood en bewerkt vlees.

Drink dagelijks minstens  

1,5 liter water om uw water- 

huishouding in balans te  

houden.

Eet af en toe ook volkoren graan-

producten om door de voedings- 

vezels de verzadiging te verbeteren. 

Gebruik voornamelijk goede  

olijf- en raapzaadolie.



Uiteindelijk betekent ‚gezond eten’ dat de inname van voedsel ons voorziet van alle voedingsstoffen die we nodig hebben 

om het lichaam gezond te houden. We zijn allemaal verschillend en daarom dus ook de voedselbehoefte.

Porties en maaltijden - het bordmodel

Het lichaam heeft dagelijks onge-

veer 30 ml vocht per kilo lichaams-

gewicht nodig. Water, thee en koffie 

is hiervoor geschikt. Ook in het eten 

zit veel vocht (zoals in soepen en 

salades).

Groenten, peulvruchten, pad-

denstoelen en kruiden horen 

ongeveer de helft van het bord te 

vullen. Het beste zijn verse, diep-

gevroren, regionale en seizoen-

sproducten. 

Zaden*, noten* en hoogwaardi-

ge oliën bevatten waardevolle vet-

zuren en vetoplosbare vitamines, 

geven smaak aan het eten en ver-

zadigen goed. Het is beter om niet 

te veel vetten te gebruiken (ca. 1-2 

eetlepels per maaltijd).

Zo min mogelijk snacken. Een  

portie is ongeveer een hand vol. 

Voorbeelden: noten, yoghurt/kwark 

met verse vruchten.

Kies bewust uit granen, rijst, 

brood en pasta. Ze horen slechts 

1/4 van het bord te vullen.  Geef de 

voorkeur aan de traditionele be-

reidingswijze, resp. volkoren (bijv. 

Roggebrood met zuurdesem). Ook 

geschikt zijn vastkokende aardap-

pelen.

Eiwitbronnen zorgen voor de beste 

verzadiging en vullen ook 1/4 tot 1/3 

van het bord. Hiertoe horen vlees*, 

vis*, kaas* en eieren. Niet-dierlijke 

eiwitbronnen zijn met name peulv-

ruchten, noten en zaden.* sommige voedingsmiddelen en -groepen zijn rijk aan eiwitten 

en vetten.  Let daarop bij de keuze van de voedingsmiddelen.

Beweging en sport - WHO advies

8.000 - 10.000 stappen

Aanbeveling per dag:  Aanbeveling per week: 

150 - 300 minuten matig 

intensieve beweging

70 - 150 minuten 

intensieve beweging

OF

2x keer krachttraining

+

Belangrijk voor:

Hart- en vaatgezondheid

Welzijn en fitness

Mentale gezondheid

+
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