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• Kennis testen 

• Waar is voeding eigenlijk goed voor? 

• Waarmee moeten we dan ontbijten? 

• Bloedsuiker spiegel 

• Calorieën ?? 

• Schijf van 5 

Inhoudsopgave: 



Hoeveel calorieën zitten 

er in een blikje cola?  

A: 100 kcal 

B: 147 kcal 

C: 183 kcal  

•42 kcal per 100 ml het blikje is 

350 ml dus x 3.5 = 147 antwoord B 



Hoe veel calorieën zitten 

er in deze zak chips? 

A: 220 kcal 

B: 880 kcal 

C: 1110 kcal 

•Goede antwoord is C  

•555kcal per 100 gram en zak is 200 gram 



Is een witte boterham beter voor 

het sporten, dan een bruine 

boterham of maakt het niet uit? 



Welke maaltijd is het 

belangrijkst? 



• Vergelijkbaar met het opladen van een 

batterij van de telefoon 

Waar is voeding eigenlijk 

goed voor? 



• Energie 

• Betere prestaties 

• Sneller herstel  

 

 

Waar is voeding eigenlijk 

goed voor? 

http://www.voedingscentrum.nl/ 



• Opstarten 

• Hersenen  koolhydraten  concentratie 

• Brood  jodium  belangrijk groei 

• Levert voedingsstoffen  

• Goed voor de stoelgang 

• Minder snel een tussendoortje  

Is ontbijt belangrijk? 

www.schoolontbijt.nl 



• Je hebt de hele nacht geen voeding binnen gehad. Je lichaam moet opstarten.  

• Zo ook je hersenen. Die hebben koolhydraten nodig om op te starten en je 

goed te kunnen concentreren. 

• Brood zit jodium wat verplicht is door het ministerie van volksgezondheid 

(1942). jodium is belangrijk voor de groei van kinderen. 

• Voedingsstoffen die je mist van je ontbijt haal je meestal niet meer in. 10-15% 

vitamine mineralen enz. 

• Zorgt er voor dat je goed naar het toilet kan en dus geen buikpijn krijgt. 

• Je snoept minder snel een tussendoortje. Daarin zitten juist de meeste vetten 

en weinig vitaminen en mineralen  

Is ontbijt belangrijk? 

www.schoolontbijt.nl 



• Vezelrijk 

– Donker brood 

– Magere yoghurt met muesli 

– Havermout 

 

Een gezond ontbijt 

http://www.voedingscentrum.nl/ 



• Snelle en langzame koolhydraten 

• Bloedsuiker spiegel 

http://www.diabetesfonds.nl 



• Van de koolhydraten in voeding maakt het lichaam 

bloedsuiker (glucose). Dat is de brandstof waarop het 

lichaam werkt. Sommige koolhydraten worden sneller 

omgezet in bloedsuiker dan andere. Daarom heten die ook 

wel ‘snelle’ en ‘langzame’ koolhydraten. 

 

• Voedingsmiddelen hebben een getal voor hoe snel de 

glucose in het bloed komt: de glykemische index, afgekort 

tot GI. Een lage GI betekent dat de bloedsuiker langzaam 

stijgt, en ook weer langzaam daalt. Dat is beter dan een 

hoge GI, die staat voor een snelle stijging, gevolgd door een 

vrij snelle daling. Daar rekening mee houden, geeft meer 

controle over de bloedsuikerspiegel. 

http://www.diabetesfonds.nl 



Voorbeelden van    Voorbeelden van  

langzame koolhydraten (lage GI): snelle koolhydraten (hoge GI): 

 

 

Spaghetti    Witte rijst (kleine korrel) 

Magere melk en magere yoghurt  Gebakken aardappels 

Kidneybonen en linzen   Honing 

Appel    wit brood 

Sinaasappel 

 

Toch hangt de bloedsuikerpiek na een maaltijd nog meer af van hoeveel koolhydraten je eet dan 

welke soort koolhydraat. Dat is ook een reden dat er naast de GI ook een ander begrip wordt 

gebruikt: de glykemische lading (GL). Dat is een maat voor de totale ‘belasting’ door 

koolhydraten van een maaltijd. 

http://www.diabetesfonds.nl 



Rood: Witte boterham met suiker (snelle koolhydraten) 

Groen: Witte boterham met kaas (snelle en langzame koolhydraten) 

Blauw: Bruine boterham met ei (langzame koolhydraten) 

Roze: Wedstrijd 



Zoals je ziet schommelt je bloedsuiker spiegel de hele dag 

op en neer. Het is daarom belangrijk deze rond het 

wedstrijdmoment zo goed mogelijk te hebben. 

Te veel pieken kan zorgen voor diabetes type 2. 

 

Door te eten met langzame koolhydraten kun je afvallen. Je 

hebt namelijk minder snel een honger gevoel, waardoor je 

gaat snoepen. Je lichaam is continu bezig om de 

koolhydraten te verwerken, dus je rust metabolisme wordt 

hoger en je eet over het algemeen gezonder.  

 

Het is ook raadzaam om vlak voor het sporten nog wat 

snelle suikers tot je te nemen.  



• Gemiddeld 2100 kcal per dag 

(volwassenen) 

• <18 moeilijk te zeggen i.v.m. groei  

• 1 gram koolhydraten levert 4 kcal 

• 1 gram vet levert 9 kcal 

Calorieën 

http://www.voedingscentrum.nl/ 

• 2100 kilocalorieën voor vrouwen, mannen 2600 kilocalorieën per dag 



• Plak ontbijtkoek 

• Mueslireep 

• Krentenbol/ mueslibol 

• Fruit (appel, banaan, peer, kiwi enz) 

 

Slimme tussendoortjes: 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 



• Bakje yoghurt met fruit 

• Cracker/ rijstwafel met een 

dun laagje jam 

Maar ook zoet: 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 



• Toast met plakje 30+ kaas 

• Zoute stengels 

• Japanse mix (handje)  

 

Of hartig: 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 



• Groenten en fruit 

• Aardappelen, brood, rijst en pasta 

• Zuivel, vlees, vis en vervangers 

• Halvarine, margarine en oliën 

• Water 

 

Schijf van 5 

http://www.voedingscentrum.nl/ 

• Er komt een 6e aan, en die staat voor een half uur bewegen per dag 



• Vitamine 

• Vezels 

• Kalium 

 

Groente en fruit: 

http://www.voedingscentrum.nl/ 

• Door elke dag voldoende groente en fruit te eten, verklein je het risico op hart- 

en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker 

• Groente en fruit helpen de bloeddruk te verbeteren 

• Groente en fruit bevatten relatief weinig calorieën 

• De vezels uit groente en fruit zorgen voor een voldaan gevoel, helpen je op 

gewicht te blijven, en zorgen voor een goede stoelgang 

 



• Koolhydraten 

• Eiwitten 

• Vezels 

• Vitamine 

• Ijzer 

• Calcium 

Aardappelen, brood, rijst en pasta: 

http://www.voedingscentrum.nl/ 

• Koolhydraten geven je lichaam energie 

• Vezels zorgen voor een verzadigd ofwel vol gevoel, helpen je op gewicht te 

blijven en zorgen voor een goede stoelgang 



• Eiwitten 

• Visvetzuren 

• IJzer 

• Calcium 

• Vitamine  

Zuivel, vlees, vis en vervangers: 

http://www.voedingscentrum.nl/ 

• Vlees en vleesvervangers leveren onder meer eiwitten. Eiwitten zijn nodig als bouwstof in de 

cellen en voor de aanmaak van bijvoorbeeld spierweefsel in je lichaam 

• Melk en melkproducten leveren naast eiwit ook veel calcium en dat is belangrijk voor je botten 

• Vlees bevat ijzer dat goed door het lichaam kan worden opgenomen en daarmee helpt om 

bloedarmoede te voorkomen 

• Het eten van vis verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Eet daarom 2 keer per week vis, 

waarvan 1 keer vette vis 

 



• Verschillende vitaminen 

• Essentiële vetzuren 

Halvarine, margarine en oliën: 

http://www.voedingscentrum.nl/ 

• Vet geeft energie en is een belangrijke brandstof voor je lichaam 

• Verzadigd vet verhoogt de kans op hart- en vaatziekten en zijn niet goed voor je cholesterol 

• Vitamine D is belangrijk voor je botten en het goed functioneren van de cellen in je lichaam 

• Vitamine A is belangrijk voor de aanmaak van je huid, een goede werking van je ogen, voor de 

groei en voor de weerstand 



• Water 

• Thee 

• Koffie 

• Melk 

• vruchtendranken 

Water: 

http://www.voedingscentrum.nl/ 

• Je lichaam heeft elke dag vocht nodig om vochtverliezen zoals via urine en zweet, aan te vullen 

• Voldoende vocht is nodig voor het regelen van de lichaamstemperatuur. Door zweten raakt je 

lichaam overtollige warmte kwijt 

• Vocht is nodig voor het transport van voedingsstoffen in bloed en het afvoeren van afvalstoffen 

met de urine 

• Vocht helpt ook bij de opname van voedingsstoffen in de darm 



• Het verschilt per persoon hoeveel je van 

alles nodig hebt. Kijk voor meer informatie 

op: http://www.voedingscentrum.nl/ 

• Of neem contact op met een diëtist  

Belangrijk: 

http://www.voedingscentrum.nl/ 

http://www.voedingscentrum.nl/


• Diëtiste van o.a. GoFysio 

• L.vanlith@dietheek.nl 

Laura van Lith 





 

www.GoFysio.nl 
 

 

Onderwerp 

http://www.gofysio.nl/

