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Onze  aanpak  van Vetzucht  heel  kort  samengevat  

–  Wil deze aanpak werkelijk effect sorteren, dan dien je ook de achtergronden van deze 
   aanpak te kennen en te begrijpen. Daartoe dient deze hele voorlichtingstekst. 
– ‘Normalisering’ van de voeding, waarbij ‘de Norm’ voorop staat – met uitleg (blz 7 & 9). 
– ….. mét feestelijke uitzonderingen. 
– Het hele gezin doet mee (blz 22). 
– Geen honger hoeven lijden. 
– Een ‘sobere evenwichtige vezelrijke (tot zeer vezelrijke) voeding’ – de voeding waar ons lijf  
   genetisch op is ‘gebouwd’ (Advieslijst - blz 7 & 20).  
– Resulterend in een dagelijks poeppatroon van een ruime productie van zachte gevormde  
   ontlasting [Bijlage Q, poepvormen ‘e’ en ‘f’] – en dat zonder laxeermiddelen [Bijlage A]. 
– Het gedetailleerd bijgehouden poep-dagboek [Bijlage P&Q] reflecteert de mate waarin het  
   kind de voedingsadviezen volgt. Aan de hand van dit dagboek wordt voeding bijgestuurd. 
– Emotie, boosheid of dwang door de ouders dient vermeden te worden [Bijlage J blz 39]. 
– De hierna volgende uitgebreide instructie vindt vooraf plaats, met herhaling op onderdelen.  
   Dit tijdens spreekuurbezoek in geval van poliklinische begeleiding.  
– Om mensen er toe te kunnen bewegen hun vaste voedingsgewoonten los te laten, valt niet  
   mee, omdat daar een mentale omslag voor nodig is. Daartoe zijn de achterliggende  
   gedachten essentieel ‘Hoe kwamen we tot deze aanpak’, ‘Welke rol speelt emotie’, Bewust  
   -wording in je lijf’, ‘Hoe om te gaan met verleidingen’, ‘Als mijn kind dit niet eten wil’ enz. 
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Te Dik 
In welke termen praat je over een weldoorvoed kind? Noem je hem ‘Hollands welvaren’, 
‘lekker mollig’, aan de zware kant, te dik? Het ligt er maar aan met welke beeld van ‘normaal’ 
of ‘te dik’ je zelf bent opgegroeid. ‘Hollands welvaren’, ‘lekker mollig’ en weldoorvoed geven 
een meer positieve kijk op (enig) overgewicht, maar ‘aan de zware kant’ en ‘te dik’ juist niet.  
Cultuur en tijdgeest spreken hierin een flink woordje mee. 
Door de eeuwen heen was het ‘weldoorvoed’ zijn een teken van jouw welvaart, en daarmee 
van gezondheid. Want omdat er alom voedselschaarste heerste, was welvaart niet alleen 
aan iemands kleding af te lezen, maar ook aan zijn ‘gevulde’ vormen. Het hebben van bolle 
vormen was een ideaalbeeld, dat dan ook veelvuldig in de kunst tot uiting kwam, niet alleen 
in portretten van de rijken, maar ook in schranspartijen (Jan Steen), mythologische 
afbeeldingen (Paul Rubens) en cherubijntjes. Deze laatsten, ook wel engeltjes, Cupido’s e.d. 
genoemd, zijn altijd mollige blote kindertjes (zie cover) – terwijl de armoedige werkelijkheid 
zo veel magerder was. Naar die rondere vormen werd dan ook opgekeken. Zelfs ik ben nog 
opgegroeid in een tijd (kort na de 2e Wereldoorlog), dat kinderen ‘goed moesten eten zolang 
ze nog in de groei waren’ – ‘goed’ wilde zeggen: zonder beperkingen. Met de huidige 
inzichten is dat idee gelukkig gekanteld – al hoor je nog geregeld die positieve waardering 
voor ‘weldoorvoed’ doorklinken, vooral in immigrantengezinnen waar ouders en grootouders 
de honger uit hun thuisland vaak maar al te goed kenden.  
Modern inzicht toont, dat ‘dik’ juist niet gezond is, ook niet bij kinderen. Hierdoor, maar zeker 
ook door de druk van een schoonheidsideaal, waarin ‘slank’ al een eeuw de mode is, 
probeert men om vetzucht tegen te gaan. Steeds maar worden er weer andere, ‘nieuwe’ 
‘vermageringsdiëten’ bedacht, met vaak ook resultaat – zij het tijdelijk, met als gevolg het 
beruchte ‘jojoën’ van het lichaamsgewicht. Maar praktisch wordt er nog steeds weinig zicht 
geboden op een gezonde voeding en leefwijze die vetzucht tegengaan en voorkomen. 
 

Nu eerst dagboeken 
Vóórdat je nu verder leest zou het goed zijn om eerst een ‘Voedingsdagboek’ te maken 
gedurende 3 dagen – lees hiertoe [Bijlage O op blz 31]   én een ‘Poepdagboek’ gedurende 2 
weken [Bijlage P en Q op blz 32 & 33]. 
 

In hoeverre vormt Vetzucht (Obesitas) een probleem? 
“Vindt u ook niet dat mijn jongen te dik is, dokter? In onze familie zijn we bijna allemaal wel 
aan de zware kant, maar Henkie begint er al zo vroeg mee. En hij eet en snoept helemaal 
niet gek veel, nee eigenlijk heel normaal”.  
Tsja, het klinkt zo redelijk, dat woord ‘normaal’, maar ís het dat ook? De vraag wat je onder 
een ‘normale voeding’ zou moeten verstaan is cruciaal. Daarom zullen we het daar verderop 
in dit flipboek over hebben (blz 7 en 9). Je zou nu direct erheen kunnen zappen, maar omdat 
de uitleg die daarheen leidt zeker zo belangrijk is voor het begrip, hoop ik dat je de moeite 
neemt om nu gewoon verder te lezen. 
Henkie had inderdaad al een flinke speklaag, en hij is daar in de westerse wereld zeker niet 
bijzonder mee. Want op dit moment is zo’n 13% van de kinderen te dik [20 & 25].  
  Maar wat heet ‘te’ dik? Om overgewicht goed en objectief vast te kunnen stellen is de 
zogenaamde Body Mass Index (BMI) bedacht, een maatstaf die voor kinderen op een 
andere manier berekend wordt dan bij volwassenen [21].  
We spreken van ‘obesitas’ (een moeilijk woord voor ernstige vetzucht) bij een BMI die groter 
is dan  30. Vetzucht is een aandoening waar sommige mensen nog wat lacherig over doen, 
maar die vanwege de ernstige consequenties medisch wel degelijk als ziekte moet worden 
beschouwd. Een aandoening, die als een ziekte zelfs epidemische vormen heeft aangeno-
men. Van alle volwassenen is 50% nu al te dik, 20% van hen is ‘obees’, en dat heeft ernstige 
gevolgen omdat vetzucht op latere leeftijd gepaard gaat met een veel grotere kans op de 
zogenaamde ‘welvaartsziekten’ en daarmee op een korter leven. Maar inmiddels zien we al 
op jonge leeftijd soms ernstige gevolgen. Zo kende ik in mijn opleidingstijd ‘diabetes type 2’ 
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slechts als de vorm van suikerziekte die we ‘ouderdoms-diabetes’ noemden, maar de laatste 
decennia is dit ook echt een aandoening van de kinderleeftijd geworden – bij dikke kinderen.  
          ‘Dik zijn’ is in meerdere opzichten een probleem op de kinderleeftijd. Qua gezondheid, 
omdat veel dikke kinderen later ook dikke volwassenen zullen zijn. Maar zeker ook omdat 
dikke kinderen om die reden vaak gepest worden, én ze er last van hebben bij sport en spel.  
Soms wordt nog betwijfeld, dat dik zijn met voeding te maken heeft. “Ieder pondje komt door 
het mondje” is de wat plagerige uitdrukking, waar de dikke mens mee tot wanhoop wordt 
gebracht. Toch is de strekking van deze uitdrukking op zich juist, al zijn meerdere aspecten 
ervan nog niet duidelijk – met name ook waarom de een zoveel ‘gemakkelijker’ dik wordt dan 
de ander. Maar over de relatie dik worden & voeding is in de laatste jaren wel veel meer 
bekend geworden, terwijl ook tot nog toe onbekende schadelijke effecten worden herkend [6] 
         Omdat het aantal dikke mensen in de afgelopen decennia zo sterk is toegenomen, 
wordt zelfs gesproken van een vetzucht-'epidemie’. Dat kunnen we zien aan de statistische 
gegevens, die sinds 1980 zijn verzameld over de BMI bij mensen in Nederland. In deze 
periode nam het percentage van te zware mensen toe van 33 naar 50%. Maar niet alleen het 
aantal dikke mensen is flink toegenomen, maar ook de dikte (dus het BMI) van dikke mensen 
nam in die periode toe, zodat het percentage van veel te dikke mensen (obesitas) steeg van 
4% naar 10%. Oudere BMI-gegevens ontbreken, simpelweg omdat de BMI-toetsmethode 
pas na 1980 systematisch werd toegepast. Die toename in vetzucht geeft ernstig te denken. 
          Hoe is deze te verklaren – en hoe zou het beloop vóór 1980 dan zijn geweest?  
Ook van voor 1980 beschikken we nog wel degelijk over deugdelijke observaties, ook zonder 
BMI-metingen, zij het niet in getal uitgedrukt. Dat er kort na de 2e Wereldoorlog geen dikke 
mensen waren in Nederland is niet verwonderlijk. Maar daarna herstelde de economie zich 
met de Marshallhulp snel en kunnen de vijftiger jaren als ‘redelijk normaal’ bestempeld 
worden. Mensen van oudere leeftijd noemen, dat je rond 1950 nog nauwelijks dikke mensen 
zag – iets wat je in de toenmalige Polygoon Journaals bevestigd ziet. Maar aan het eind van 
de vijftiger jaren was vetzucht niet héél bijzonder meer. Waar we ons toen in Nederland wel 
al over verbaasden, dat waren al die veel te dikke mensen in het staatbeeld in Amerika, 
zoals te zien in de bioscoopjournaals (er was nog geen TV). Amerika liep zo’n twintig jaar op 
ons voor, niet alleen in technisch opzicht, maar ook qua vetzucht. 
          De vraag is dus, wát in onze voeding nu voor zo’n enorme verschuiving in het ‘dik zijn’ 
van de bevolking heeft gezorgd in die afgelopen zestig jaar, vooral in westerse landen?  
Dat blijkt te gaan om een reeks van aspecten: 
 

De Voedingsrevolutie van de zestiger jaren 

Omdat een speklaag nu eenmaal aan voeding is gerelateerd, vraag je je dus eerst af, hoe 
onze voeding er dan in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw uitzag? De oorlogs-perikelen 
van WO2 waren achter de rug en daarmee ook de schaarste en armoede van de afgelopen 
decennia. De industrie was goeddeels hersteld, voedsel was niet meer ‘op de bon’. Alles was 
eindelijk weer normaal te koop bij kruidenier, bakker en groenteboer.  
          Maar in diezelfde tijd kwam het concept ‘supermarket’ overwaaien uit de USA. En met 
de introductie van dit winkeltype kwam de grote ommekeer. Supermarkten vonden zo ent-
housiast navolging, dat geen kruidenier er aan ontkwam zijn winkel om te bouwen. Daarmee 
veranderde ook het boodschappen doen drastisch. Want tot in de jaren vijftig kocht iedereen 
nog bij een winkelier, die achter een toonbank stond en de spullen voor je pakte en inpakte, 
zoals dat nu nog bij de warme bakker het geval is. Of je kocht van leveranciers die langs de 
deur kwamen. Boodschappen deed je aan de hand van een boodschappenlijstje om niets te 
vergeten, en kocht zo ‘wat je nodig had’. Maar met de intrede van de supermarkten veran-
derde dit koopgedrag van de Nederlander ingrijpend. Van het boodschappenlijstje waar 
alles op stond wat je nodig had, stapten we over op het winkelwagentje, waarmee je tussen 
schappen volbeladen met allerlei ‘lekkers’ doorrijdt, en waar je naar hartenlust uit kan pakken 
wat je belieft - zolang de portemonnee dat toelaat. Hierdoor wordt er veel gekocht ‘omdat het 
er zo lekker uitziet’, of je het nu nodig hebt of niet. En dat het er lekker uitziet, daar zorgen 
fabrikant en winkelier wel voor. Want door jou op deze manier tot aankoop van van alles en 
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nog wat te verleiden (zie blz 24) stijgt de winst. En dus programmeren zij hun productie voor-
al op wat wij ‘lekker’ vinden. Voor de vorm ‘versieren’ ze hun aanbod nog wel met iets waar-
door ze het als ‘gezond’ kunnen aanprijzen – dat ‘doet het altijd goed’. ‘Lekker’ verkoopt nu 
eenmaal veel beter dan ‘gezond’, en mét het predicaat ‘gezond’ verkoopt ‘lekker’ nóg beter. 
Daarbij ging door de industrialisatie voeding (en snoep) relatief ook steeds minder kosten.  
Dit alles veroorzaakte een ware revolutie in de voedingsmiddelen-consumptie, een revolutie 
die vanaf circa 1950 over de westerse wereld – en daarmee over ons land – trok in een 
tijdspanne van zo’n 30 jaar. Een extra factor in deze veranderingen werd gevormd door 
enorm uitgebreide reclamemogelijkheden, met als summum het nieuwe medium Televisie, 
dat het ‘lekkers’ tot in de huiskamer op verleidelijke wijze wist te presenteren. En inmiddels 
kan iedereen ook nog via het Internet online kiezen uit een schier eindeloze reeks mogelijk-
heden, met verlokkend fraaie afbeeldingen. Dit is allemaal zo gewoon geworden, dat het 
voor de meeste mensen van nu niet gemakkelijk meer is om zich te realiseren, wat die 
verandering werkelijk betekende voor ons dagelijkse voedsel. Daarom is het goed om hier 
eens ons dagelijkse voedingspatroon te vergelijken – in de tijd:  
 

Voeding in de Vijftiger jaren vergeleken met de Voeding van Nu 
 

 

Broodmaaltijd 
 

Vijftiger jaren 
 

 

en     Nu 
 

boterham 
 

Zelf gesneden boterham: deze was 
1½ x tot 2x dikker dan ………………… 
 

 

 
….. de voorgesneden boterham.  

 

boter / 
margarine 

 

Dun besmeerd: Het brood kon je dóór 
de ‘boter’ heen zien. 
 

 

Dik smeren volgens STER-
reclame-norm, wat betekent dat 
een boterham met één grote lik uit 
de boterpot dicht geplamuurd is. 
 

 

beleg 
 

Dun belegd: De boter zag je nog door 
het beleg heen. En als je de hagelslag 
te dik gestrooid had, dan werd je 
boterham boven de hagelslagpot leeg-
geschud en bleef er héél weinig over. 
     In veel gezinnen gold de regel: “Je 
mag 2 (of 3) boterhammen mét beleg, 
de boterhammen daarna krijg je ‘met 
tevredenheid’”, d.w.z. zonder beleg. 
 

 

Voor beleg geldt hetzelfde: 
Dik smeren volgens STER-
reclame-norm. 

 

Hiermee was in de vijftiger jaren het ‘aandeel brood’ per gegeten boterham veel groter dan nu. Met 
die dikke laag beleg krijg je op je huidige voorgesneden (en dus dunne) boterham al véél meer 
calorieën binnen dan toen met dun beleg op een dikke boterham.  Het brood-gebruik per hoofd van de 
bevolking is dan ook sterk verminderd sinds de vijftiger jaren, zelfs gehalveerd – en kinderen krijgen 
mede daardoor dus minder brood en minder vezels binnen. 
  En voor wat betreft het drinken (zie tabel op de volgende bladzij) betekent dit, dat je kind nu 
alléén al daardoor zoveel calorieën binnenkrijgt (bv 600 Kcal/dag), dat hij weinig trek meer heeft in een 
echte maaltijd. Als ik in de negentiger jaren aan ouders vroeg: Wat kregen jullie als antwoord als je 
vroeg “Mama ik heb dorst”? Bij het antwoord “Daar is de kraan” knikten velen, omdat zij dit uit hun 
eigen jeugd goed kenden. Om dit antwoord ook weer aan hun eigen kinderen te geven was daardoor 
voor die ouders niet moeilijk.  
De meeste ouders van nu kennen zo’n antwoord hooguit nog ‘van horen zeggen’, en dan is het veel 
lastiger om hierin even duidelijk naar je kinderen te zijn.  
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Drinken 
   

             Vijftiger jaren  
 

             en     Nu 
 

 

Melk 
 
 
 

 

Van melk werd 200 tot 400ml per dag 
per kind gedronken (dit mede ‘dankzij de 
schoolmelk’) - hoewel er "3/4 kan per 
man" werd gepropa-geerd door de 
zuivelindustrie. 
 

 

“Pak maar uit de koelkast” - Onbeperkt 
melkproducten, vaak met extra suiker. 

 

Water 
 

"Mama ik heb dorst!”  
– antwoord: “Daar is de kraan" 

 

Daarnaast ook andere zoete dranken (die 
allemaal al gauw 400 kcal/liter bevatten). 
Water is voor de meeste kinderen niet meer 
"de dorstlesser".  
Heel wat ouders vinden het zelfs ‘zielig’ om 
hun kinderen kraanwater te laten drinken, of 
‘een teken van armoede’.  
 

 

Zoete 
dranken 

 

Eén, hooguit twee glazen "Ranja", en 
dat alleen op zon- & feestdagen. 

 

En omdat dit alles ‘lekker’ is, drink je niet 
zozeer voor de dorst, maar voor het ‘lekker’ = 
snoepen. 
 

 
 

Snoep 
 

Vijftiger jaren 
 

                                en     Nu 
 

 

Tractatie 
of 

‘gewoon’? 
 
 

 

Door de week af en toe 
een koekje of snoepje. 
 
Bij een verjaardag op -
school was een groter 
snoepje (peredrup of 
wijnbal) een traktatie. 
 

 

Alle dagen is er snoep te kust en te keur. Toch is er wel 
degelijk al serieus aandacht voor snoep, én voor het 
inperken daarvan. Bijvoorbeeld bij traktaties op school wordt 
daar al rekening mee gehouden.  
        Maar wat zou je allemaal onder ‘snoep’ moeten 
verstaan? Daarover heerst veel onduidelijkheid. Verderop 
wordt hier meer over uitgelegd. Want snoep bederft nog 
steeds in belangrijke mate de eetlust. 
 

 
 

Fruit 
 

Vijftiger jaren 
 

                                    en     Nu 
 

 

1 stuk   
  of 
“pak 
maar” 

 

- "Een stuk fruit per dag is 
goed voor je" :  
- een peer of mandarijntje, 
soms een banaan e.a. 
 

 

- “Pak maar van de fruitschaal” - onbeperkt, omdat het  
   ‘zo gezond’ zou zijn, met een verschuiving naar de  
   gemakkelijk te schillen banaan.  
-  Maar zo veel fruit heeft een mens helemaal niet nodig,  
   het is ‘lekker’, maar het bevat minstens 10% suiker. 
 

  
 

Warme 
maaltijd 

 

Vijftiger 
jaren 

 

                                                    en     Nu 
 

 

Kiezen 
of ….. 

 

"Eten wat de  
   pot schaft" 
 

 

Er is heel veel te kiezen, en de keuze valt dus steevast op  
‘extra lekker’. 

 
 

Drie 
maaltijden 
per dag, en 
lang niet elke 
dag vlees / 
vis. 

 

De hele dag door krijgt je kind al zó veel ‘tussendoortjes’ en ‘lekkers’, dat 
het nauwelijks nog aan ‘gewoon warm eten’ toekomt. En "omdat je je kind 
toch niet zonder eten naar bed stuurt", is moeder blij, dat het tenminste 
nog het toetje eet.  
Dit ‘de hele dag door wat eten en drinken’ wordt ook wel “Graas-gedrag” 
genoemd, omdat ook een koe de hele dag aan het eten is. 
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Welke voeding zou je ‘Normaal’ kunnen noemen? 
Tijdens de voorlichtingsmiddagen in ons ziekenhuis bleken deze veranderingen, door ze zo 
expliciet te benoemen, zelfs voor veel grootouders een eyeopener te zijn. De hedendaagse 
voeding was ook voor hen inmiddels zo ‘normaal’ geworden, dat zij zich dit op deze manier 
niet gerealiseerd hadden – maar bij het voorgeschoteld krijgen van deze vergelijking, wisten 
ze het nog heel precies. Het huidige ‘normaal’ verschilt dus flink van het toenmalige 
‘normaal’, wat dus meteen de vraag opwerpt wát nu eigenlijk ‘normaal’ mag heten. 
Eigenlijk wordt het woord ‘normaal’ hier niet juist gebruikt. Beter zou zijn om hier het woord 
‘gewoon’ te gebruiken, want in de praktijk vindt iedereen zijn dagelijkse voeding, zoals hij die 
gewend is ‘gewoon’. En ‘gewoon’ verandert in de tijd.  
Maar in het woord ‘normaal’ zit het woord ‘norm’ besloten – normale voeding ‘voldoet aan de 
norm’. De hamvraag is dan ook, welke voeding je als ‘norm’ zou mogen beschouwen.  
En daarna kan je je afvragen welke bekende voeding nu beter aan die norm voldoet, is dat 
die Nederlandse ‘vijftiger jaren voeding’, of juist de hedendaagse voeding? Of wellicht is er 
nog een heel andere voeding die nóg beter aan die ‘norm’ voldoet?  
Wat we wél weten is, dat bij gebruik van die vijftiger jaren voeding de mensen toen veel 
minder dik werden, en minder last hadden van ‘welvaartsziekten’. Dat is een feitelijk en dus 
belangrijk gegeven, en misschien dat dit ons al wat meer in de buurt van die ‘norm’ brengt.  

Wat we dus nodig hebben is een ‘norm’ voor voeding. Een norm die niet afhangt van 
jouw of van mijn idee, of van de tijd waarin we leven, maar een objectieve ‘norm’. Hoe zou 
die ‘norm’ er uit moeten zien, en waar zou je hem kunnen vinden?  
In onze Nederlandse voedingsgewoonten? Maar welke dan, van zestig jaar geleden, van 
honderd jaar geleden, of nog langer terug? En zou je ons land wel als norm willen nemen 
voor ‘De Mens’ - want dat is toch eigenlijk de norm die we zoeken. Daarom zou je het liefst 
zoeken naar een veel ruimer kader voor ‘de norm’ van voedsel, bij voorkeur zelfs ‘wereld-
wijd’. Maar hoe dan? Want voedsel in Amsterdam ziet er zo heel anders uit dan bijvoorbeeld 
op het Afrikaanse platteland, en binnen Amsterdam én binnen Afrika zijn er ook nog heel 
grote verschillen. Met al die verschillen tussen menselijke gewoontes komen we er dus niet 
uit om een ‘norm’ te vinden. Maar in welk opzicht zijn mensen dan gelijk qua voedsel?  
  Dat is de verwérking van al dat verschillende voedsel in onze darm. Want wat er op al 
die plekken in de hele wereld wél (vrijwel) gelijk is, dat is ons lijf, en daarmee onze darm die 
deze voeding moet verwerken, zowel in bouw als in functie-mogelijkheden. Dat is een 
wereldomvattend en universeel gegeven, en dus een ankerpunt in onze zoektocht naar 
‘normaal’. Het zou dus heel logisch zijn om de verwerking van ons voedsel in ons lijf, in onze 
darm als uitgangspunt te nemen.  
(Wat meer over de anatomie en functie van ons darmstelsel kun je lezen op blz 7 van het 
flipboek ‘Verstoppingsklachten’ op deze website. De informatie daar is kort en overzichtelijk).  
          Onze darm heeft zich in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd (ontwikkeld) tot die 
van de ‘moderne mens’ (homo sapiens sapiens). ‘Modern’ wil hier zeggen: de mens zoals 
die sinds honderdduizend jaar geleden (of volgens het Bijbelse scheppingsverhaal: 6000 
jaar) zijn huidige vorm kreeg. In de miljoenen jaren durende ontwikkeling van de mens heeft 
de ontwikkeling van onze darm steeds gelijke tred moeten houden met de beschikbare 
voeding – en die voeding veranderde qua basale samenstelling eigenlijk maar weinig.  
Onze darmen hebben niet alleen een vorm en functie die al duizenden eeuwen dezelfde is 
gebleven, deze vorm en functie is bij de darmen van alle mensen op alle plekken op 
aarde ook nog eens vrijwel gelijk. Dát is een helder gegeven, en daarmee is dat een goed 
uitgangspunt voor het vaststellen van wat als ‘normaal’ beschouwd zou dienen te worden.  
Daarom nu eerst nog wat meer over de oermens.  

 

De oermens en zijn voeding 
In die miljoenen jaren heeft de zich ontwikkelende mens voedsel gezocht, rondtrekkend, 
jagend, plukkend en gravend. Heel basaal voedsel, dat bijeen werd gescharreld, nu eens 
meer van dit, dan weer van dat, al wat de natuur hem bood. Dit verschilde ook per plaats 
waar hij zich bevond; en bij te weinig voedsel moest hij verder trekken. Het verschilde ook 
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sterk met het jaargetijde. Wat hij in de natuur vond selecteerde hij voornamelijk op wat 
‘eetbaar’ was en wat niet. En omdat er moeilijk aan voedsel te komen was, was hij al blij als 
hij geen honger hoefde te lijden. Pas ‘recent’, zo’n tien- tot vierduizend jaar geleden zorgde 
de intrede van de landbouw, met de erbij horende vaste woonplek, voor een duidelijke 
verandering in het voedingspatroon, doordat voorraden aangelegd konden worden. Over de 
voeding van de oermens weten we uit archeologisch onderzoek best veel, al is er over die 
zogenaamde ‘oervoeding’ (ook wel ‘paleo-voeding’ genoemd) nog wel de nodige discussie 
[5]. Het was in elk geval een zeer sobere voeding, die voornamelijk bestond uit knollen, 
zaden, bonen, noten, wat blad, en mager vlees of vis bij een geslaagde jacht (veel wilde 
dieren hebben alleen in het najaar wat meer onderhuids vet). Een sobere voeding, meestal 
zonder veel smaak, welke daardoor in onze tijd nogal eentonig gevonden zou worden - maar 
wel met voldoende diversiteit. In het voorjaar ook eieren, en als ‘s zomers en in het vroege 
najaar allerlei fruit rijpte kon men zich daar tegoed aan doen – een factor overigens, die 
ons nu flink lijkt op te breken [6]. Een voeding ook waarin vanuit de natuur als vanzelf enig 
evenwicht tussen de verschillende voedselbestanddelen (brandstoffen, bouwstoffen en 
vezels) aanwezig was. 

“OK, maar dat was de oermens van duizenden jaren geleden, en die is voor ons toch 
niet zo relevant meer, want wij leven gelukkig in een veel betere tijd. En we zoeken nu toch 
naar voeding die we als ‘normaal’ kunnen bestempelen?”  
Dat is zo, maar relevant is het nog wel degelijk. Want die oertijd heeft qua voeding voor ‘de 
gewone man’ nog heel lang voortgeduurd. Pas honderd jaar geleden kwam daar wat 
verandering in. Honderd jaar geleden leek het voedingspatroon van de meesten van ons nog 
steeds veel meer op dat van onze oer-ouders dan op onze huidige voeding. Juist in deze 
laatste honderd jaar is er heel veel veranderd. Je hoeft het ouderwetse boekje “Afke’s tiental” 
[7 - 1903] maar te lezen, of “Bartje” [8 – 1935], boeken over boerenarbeidersgezinnen uit het 
begin van de 20e eeuw. Toen had men nog slechts het weinige ‘dat de pot schaft’ om de 
honger mee te stillen, en viel er nauwelijks ‘iets lekkers’ te kiezen. Dan realiseer je je hoe 
groot het verschil is met onze huidige luxe voeding. Arbeiders in de steden hadden het nóg 
slechter. Dit boeren volksvoedsel van honderd jaar geleden leek dus weinig op ons huidige 
voedsel, maar het leek qua soberheid én samenstelling juist wel erg op het voedsel van onze 
oer-ouders – én op de voeding zoals die ook nu nog door de meerderheid van de mensheid 
buiten de westerse wereld gegeten wordt – de hongergebieden laat ik hier buiten beschou-
wing. Daardoor kan je ook nu nog aan de voeding in de verschillende derdewereldlanden 
redelijkerwijze afkijken wat ónze oer-voorouders zo’n beetje gegeten moeten hebben.  

 

Derdewereld-observaties 
Een belangrijke observatie uit mijn tropenjaren in de binnenlanden van Afrika is, dat ik daar 
onder de gewone bevolking geen dikke mensen zag, terwijl er toch ruim voldoende voedsel 
was voor iedereen. In het gebied waar ik als tropenarts werkte was helemaal geen honger.  
De grond en het klimaat waren er zeer vruchtbaar – waar je wat fruitrestjes liet vallen, 
ontkiemden de zaden binnen de kortste keren.  
Het volksvoedsel was sober en evenwichtig, maar ook vezelrijk en bestond uit knollen 
(cassave), soms zaden (rijst), bladgroente (cassave-blad), peulvruchten (aardnoten) en wat 
palmolie. Verder fruit zodra dat rijp was, weinig eiwit (pietsje kip, vis of ander gedierte).  
Al met al een ‘gezonde kost’. De mensen zagen er goed gevoed uit - maar waren niet dik, 
hoewel ze dus ruim voldoende te eten hadden. Dat vond ik een opmerkelijk gegeven.  
Daarbij komt, dat ik nauwelijks de ziektebeelden zag, die wij in de westerse wereld 
‘welvaartsziekten’ noemen. Daarbij viel ook het ontbreken van allerlei bij ons bekende 
klachten aan de ingewanden op, zoals verstoppingsklachten, galstenen en galblaas-
ontsteking of blindedarmontsteking. Buikpijn zag ik wel veel, maar dan vooral veroorzaakt 
door darmparasieten (door gebrekkige hygiëne), die met medicijnen verjaagd konden 
worden.  
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 De ‘Norm’ 
Kijkend naar ook andere niet-westerse culturen valt op, dat op bijna alle plekken ter wereld 
waar de westerse invloed nog niet al te zeer is doorgedrongen in de lokale voedings-
gewoonten, dat de samenstelling van het volksvoedsel goed te vergelijken is met elkaar – 
ondanks alle verschillen (de echt arctische gebieden vormen hierin een uitzondering).  
Én dat dit voedsel in vrijwel alles sterk lijkt op de voeding van onze eigen oer-ouders.  
Want hoewel elke streek op aarde zijn eigen volksvoedsel kent, welke heel divers lijkt, blijkt 
de basis ervan bijna steeds dezelfde te zijn: Een hoopje gekookte meervoudige koolhydraten 
(granen, knollen) op je bord – of in een gezamenlijke schaal. Soms ook peulvruchten, die het 
voordeel hebben eiwitrijker te zijn. In of rond dat hoopje wordt een kuiltje [a] gemaakt, waarin 
een beetje saus wordt gegoten voor de smaak, en voor wat vet. Echt een klein beetje, want 
vette saus was schaars en duur. En een pietsje vlees of vis op zondagen/ marktdagen. 
          Hoe dat er uit zag? Bij ons is dit het gemakkelijkst voor te stellen als stamppot van 
aardappel met (toen weinig) groente en – in een kuiltje bovenin – een half lepeltje spekvet 
(als je geluk had). Of een bord bruine bonen, of grutjes met een half lepeltje spekvet. Of een 
bord karnemelkse pap met een klein beetje stroop. Lekker? Ach, ‘lekker’ is zo’n betrekkelijk 
begrip. Het was ‘smakelijk’ (= je at het met smaak) en het ‘vulde’, het verdreef de honger en 
zorgde voor een ‘voldaan gevoel’. 
En zo aten de Italianen een bord spaghetti met één lepel tomatensaus ‘voor de smaak’ in 
een kuiltje bovenin; de Indische bevolking at rijst, opgediend op een bananenblad, met een 
pietsje saus; en de Afrikaan een bergje cassave of gierstepap waarin een kuiltje voor wat 
baobab- of pindasaus – per streek zijn er overal meerdere mogelijkheden. Maar wat dit alles 
gemeen heeft is, dat het redelijk goed smaakt, en dat je ervan eet tót je een gevuld gevoel 
krijgt, en dan stopt – je hebt ‘genoeg’ gegeten. Aan méér dan dat heb je geen behoefte. 
Méér eten dan nodig doe je eigenlijk alleen als het eten ‘extra lekker’ is gemaakt, en dat 
gebeurt slechts op feestdagen. Dus waar gaat dit over? 
Eigenlijk gaat dit over ‘sober’ voedsel, over eten wat je ‘nodig’ hebt. Want waar het bij 
dagelijkse voeding echt om gaat is, dat deze zo is samengesteld, dat je binnen krijgt wat je 
nodig hebt, niet minder maar ook niet meer. Voeding die smakelijk is, maar waarbij je niet de 
aanvechting krijgt om er meer van te eten dan je werkelijk nodig hebt, dus niet meer dan 
waar je hongergevoel aangeeft verzadigd te zijn. Dát blijkt ‘de Norm’ te zijn die je globaal 
gesproken terugvindt in het meeste volksvoedsel van over de hele niet-rijke wereld, een 
‘norm uit noodzaak’ die ook door onze oer-ouders gevolgd werd. Een norm ook, naar welke 
onze darm zich gevoegd heeft in zijn ontwikkeling. Op al die plekken van de niet-westerse 
wereld hebben ‘onze’ welvaarts-ziekten nog geen kans gekregen – met uitzondering van de 
enkele rijken, die zich veel luxe permitteren. En daarbij kun je met die ‘norm’ klachten als 
vetzucht, maar ook verstopping en buikpijn (CRB – zie ook de betreffende flipboeken op 
deze website) vermijden. 

Het valt niet altijd mee om je te realiseren wat ‘normaal’ is. Van mijzelf als jong 
reiziger weet ik nog, hoe bekocht ik me voelde, toen ik in een volksrestaurant in Italië een 
bord ‘Spaghetti Bolognese’ voorgeschoteld kreeg, met slechts ‘kale’ spaghetti en een lepel 
tomatensaus, gegoten in een kuiltje bovenin het bergje. Toen ik protesteerde kreeg ik als 
‘extra’ een klein beetje geraspte kaas er overheen. Wat ikzelf als ‘Spaghetti Bolognese’ 
meende te kennen, bleek daar als een soort feest-spaghetti te gelden: spaghetti met een 
ruime hoeveelheid van een veel vollere tomatensaus, mét gehakt, en met flink wat kaas er 
overheen. Dát was pas smullen, ‘je at je vingers er bij op’. Maar juist dát is de bedoeling nu 
net niet. Want zó lekker gemaakt eet je al gauw meer dan je nodig hebt, ….. en dus te veel. 
Als je nu googelt op afbeeldingen van ‘Spaghetti Bolognese’, dan kom je dat sobere bordje 
spaghetti uit Italië niet eens meer tegen. Overal is de hoeveelheid saus minstens drie, tot wel 
tien keer zo veel, ook veel rijker gevuld, en daarmee een stuk ‘lekkerder’. Én verleidelijker, 
want door dat ‘lekker’ word je verleid om meer te eten dan je werkelijk nodig hebt. En al zou 
je elke dag slechts 10% meer eten dan nodig, dan tellen die dagelijkse tien procenten bij 
elkaar op, waardoor je speklaag groeit en je echt uitdijt. Er is niet veel op tegen om af en toe 
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‘extra lekker’ te eten, maar probeer zoiets alleen voor hoogtijdagen te bewaren, voor als er 
echt wat te vieren is. 
     En zo is ‘nasi’ een ander voorbeeld, en in Nederland vanuit ons koloniale verleden goed 
bekend. Wij Nederlanders bedoelen daar ‘nasi goreng’ mee, rijst met van alles er doorheen 
geroerd, in een hete pan klaargemaakt en met een spiegelei en/of vlees er bovenop. Voor de 
Indonesiër is dát zeker niet zijn dagelijkse ‘nasi’. Met ‘nasi’ bedoelt hij de gewone ‘nasi putih’, 
witte rijst, waarin dus weer een kuiltje met wát saus. En die ‘nasi goreng’? Dat zijn de bijeen 
geroerde restjes van een feestmaal van de dag tevoren, de echte rijsttafel. Die werd slechts 
bij bijzondere gelegenheden opgediend, en voornamelijk bij de ‘gegoede stand’. 
 

Honderd jaar geleden – aandacht voor gezonde voeding  

“Maar hoe was dat dan bij ons? Want een sobere vezelrijke voeding, bestaande uit knollen, 
zaden, bonen, noten, wat blad, en af en toe een ei, wat mager vlees of vis – dat lijkt toch wel 
heel erg karig?” Dat lijkt misschien wel zo, maar als je dit invult met de verschillende vers-
producten die ook nu dagelijks in de winkel liggen, dan zal je zien dat hier gewoon smakelijk 
voedsel uit voortkomt. Juist in de afgelopen decennia is er veel aandacht gekomen voor bijna 
vergeten knollen (zoals schorseneren en pastinaak), maar ook voor nieuwere (zoals koolrabi 
en wortelpeterselie). En het assortiment aan granen en groenten breidt zich ook steeds meer 
uit met ‘ouderwetse’ en ook nieuwe producten. Met hulp van eiwitproducten (ei, kaas, vlees, 
vis) maak je daar een echt smakelijke maaltijd mee. Ook de verschillende kruiden kunnen er 
hun steentje aan bijdragen. De keuze in voedsel is zoveel breder dan vroeger, maar ook 
toen waren er echt goede mogelijkheden om voldoende veelzijdig te eten. 
Honderd of meer jaar geleden bestond ons hoofdvoedsel vooral uit aardappel, roggebrood, 
gort, grutten, havermout, bruine bonen en kool – en qua eiwitten was je afhankelijk van de 
streek waar je woonde – bij de kust of in het binnenland.  

Rond de vorige eeuwwisseling woonde nog 90% van de bevolking op het platteland 
(dat is nu 10%). Aan de randen van de steden waren veel moestuinen. Maar industrialisatie 
en verstedelijking zorgden eind 19e eeuw voor krottenwijken, met voor de grote groep van 
arme stadsbevolking een wel heel beperkte, en daardoor vaak te eenzijdige voeding, met als 
gevolg ondervoeding, deficiëntie-ziekten en een grotere kans op infecties. 
Voedsel is tot aan het begin van de 20e eeuw voor ‘de gewone man’ altijd schaars en duur 
geweest, terwijl de meeste mensen toen nog zware lichamelijke arbeid moesten verrichten 
en dus veel calorieën verbruikten – terwijl de meeste mensen nu veel lichter werk doen. En 
een uurtje sporten kan daar echt niet tegenop, zodat extra calorieën zich nu stapelen in vet. 
Toen werd aan voeding gemiddeld 50% van het inkomen besteed – nu is dat 15%.  

Aan het eind van de 19e eeuw kwamen er in het kielzog van de sociale beweging 
huishoudscholen, waar aan meisjes werd geleerd om aandacht te geven aan voeding en de 
voedsel-samenstelling. Via de daar opgeleide meisjes verspreidde de aandacht voor en 
kennis van de gewenste diversiteit in voeding (brood- of papmaaltijd, aardappelen, vlees en 
groente) zich naar alle lagen van de bevolking. De economische recessie in de dertiger jaren 
betekende voor velen weer een stap terug, met een nog heftiger dieptepunt in de Tweede 
Wereldoorlog. Maar juist daardoor werd tóén gestart met voedings-voorlichting als publieke 
functie, zodat wij allen vanaf het begin van de vijftiger jaren via de ‘Schijf van vijf’ [11] 
geïnformeerd werden over de noodzaak om de bestanddelen in onze voeding evenwichtig te 
kiezen. In die ‘Schijf’ zaten alle voedingsmiddelen verdeeld over vijf hoofdgroepen, te weten: 
melkproducten, vetten, koolhydraten, groenten, vlees en vis. Vezels vormden geen aparte 
groep, maar waren ondergebracht bij de koolhydraten en groenten. Vitamines en 
sporenelementen zaten in dit alles verweven (de huidige schijf van vijf [12] lijkt hier sterk op). 
Het leek de opmaat naar een evenwichtige voedingskeuze door de hele bevolking, en 
daarmee tot een gezonde natie  ….. 
….. Maar door de voedingsrevolutie van de zestiger jaren ging het pas écht mis, doordat via 
de voedselfabricage en het supermarkt-winkelen de aandacht bij onze voedselkeuze steeds 
meer door ‘extra lekker’ werd bepaald, en veel minder door ‘nodig’. 
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Waarom geeft ons lijf niet duidelijker aan wat het ’nodig’ heeft? 
“Als ‘normale voeding’ nogal sober en ook vezelrijk is, dan mis je wel heel wat lekkers – en 
wat is er nu tegen dat lekkers? En als ons lijf gebaat is bij zo’n ‘normale voeding’, waarom 
geeft het dit dan niet duidelijker aan?”  
Een sobere voeding wil niet zeggen, dat je niet lekker zou mogen eten. Wel zullen we 
onderscheid moeten leren maken tussen ‘eten met smaak’, en ‘eten omdát het zo 
lekker is’. Het verschil hiertussen lijkt subtiel, maar daar gaat het wel om. Kiezen voor 
producten die ‘extra lekker’ zijn gemaakt betekent, dat daarmee de voeding uit balans wordt 
getrokken. En dat is de oorzaak van klachten als vetzucht, verstoppingsklachten, ‘Buikpijn’-
klachten, én die reeks van ‘welvaartsziekten’ die vooral op volwassen leeftijd hun tol eisen.  
Daarbij moet je je realiseren, dat ook in de 21e eeuw ons lichaam nog precies dezelfde bouw, 
functie en behoeften heeft als in alle eeuwen ervóór.  

Daarom is het toch goed om je af te vragen wat een kinderlijf echt nodig heeft.  
Je kind leeft en moet groeien. Hij speelt, leert, sport, maakt ruzie en plezier. Voor groei en 
onderhoud heeft hij bouwstoffen nodig (vooral eiwit, maar ook kalk, ijzer, micronutriënten en 
vitamimes), en voor leven, leren en spel brandstof. En om dit allemaal binnen te krijgen heb 
je een goede darmfunctie nodig, en dus ook vezels.  
“Maar hoe weet je lijf wat het echt nodig heeft, en hoe geeft je lichaam dat aan?”  
Je lijf blijkt zich daarin nog steeds op de oer-manier te laten aansturen, en wel door die 
voedingsstof die het ’t slechtst kan missen. Als het daar in het verleden voldoende van 
had binnen gekregen, dan was daarmee de rest ‘automatisch’ ook redelijk aangevuld. Welke 
voedingsstoffen kon ons lijf het slechtst missen, wat had de hoogste prioriteit? Waren dat: 
–     Vezels? Nee, want bij een ernstig tekort aan vezels kan je verstoppingsklachten krijgen, 
of buikpijn. Ook heb je ook een grotere kans om dik te worden (vetzucht) – heel vervelend, 
maar niet diréct levensbedreigend. Op latere leeftijd maak je kans op nog andere klachten.  
–     Bouwstoffen? Nee, ook niet. Bij een ernstig tekort aan bouwstoffen stagneert de groei – 
dat is niet goed, slecht zelfs, maar niet diréct levensbedreigend. Bouwstoffen zijn 
bijvoorbeeld eiwitten (voor je spieren en organen) en kalk (voor je botten), maar ook 
vitamines, nodig voor onze stofwisseling (enzymen). 
–     Brandstof dan? Brandstof heeft ons lijf nodig om ‘de motor draaiend te houden’ – de 
energiewaarde ervan wordt uitgedrukt in calorieën. We eten (en drinken) brandstof vooral in 
de vorm van zetmeel (brood, pasta en aardappelen) en suiker – samen de zogenaamde 
‘koolhydraten’. Ook vet bevat calorieën, zelfs tweemaal zo veel als koolhydraten. En ook de 
bouwstof eiwit kan, als je er meer van eet dan je nodig hebt, als brandstof dienen – het heeft 
dan een caloriewaarde gelijk aan die van koolhydraten. Aan brandstof hebben wij in onze tijd 
geen gebrek. 
  Maar onze voorouders kenden nauwelijks ‘te dik’ – zij moesten juist erg hun best 
doen om voldoende voedsel bijeen te scharrelen. En bij een wérkelijk tekórt aan brandstof – 
zoals in hun situatie – dreigt gevaar. Zonder brandstof kan de ‘motor’ ineens stil komen te 
staan en dreigt je leven ineens te stoppen. Dát moet dus hoe dan ook worden voorkomen, 
want wat er ook gebeurt, het basale leven moet doorgaan, het ‘levensvuurtje’ moet blijven 
branden, in elke cel van het lichaam. En ons lijf reageert dan ook op élk seintje dat een aan-
wijzing zou kúnnen vormen voor een tekort aan brandstof – zelfs als er nog genoeg reserve-
brandstof (spek) is. En daarmee ligt de allerhoogste prioriteit van het lichaam dan ook bij 
‘Brandstof’. En het is dat tekort aan brandstof, dat ons direct op zoek doet gaan naar voedsel 
– zelfs als het alleen maar líjkt dat er een tekort is bij ruim voldoende spek-reserve. Dat (al 
dan niet schijnbare) tekort aan brandstof heet ‘trek’ (Bijlage I op blz 42) of zelfs ‘HONGER’. 

Honger ontstaat al bij een geringe daling van het suikergehalte in ons bloed 
(bloedsuiker = glucose). Dit is de brandstof die alle lichaamscellen nodig hebben. Het bloed 
haalt de glucose voor een klein deel meteen uit onze voeding, maar het meeste haalt het uit 
de directe voorraadkamer van ons lichaam (de lever), en pas in laatste instantie uit het 
reservevoorraad-magazijn, onze speklaag. Daar ligt het opgeslagen, niet als bloedsuiker, 
maar in een compacte vette vorm die nog niet direct beschikbaar is. Het lijkt misschien 
vreemd, dat zelfs bij een overvol brandstofmagazijn, dus bij een dikke speklaag, iemand nog 
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honger kan krijgen, maar zo gaat het wel – vandaar dat ik dit hierboven een ‘schijnbaar 
tekort’ noemde. Onze oer-ouders werden door die steeds terugkerende hongerprikkel 
voortdurend gedwongen om op zoek te gaan naar voedsel, om daarmee het (beetje) spek 
dat ze in het najaar hadden opgebouwd te sparen – want dat hadden ze hard nodig als 
nood-reserve om de winter door te komen.  
Met een echt díkke speklaag heeft het lijf van onze oer-ouders nooit rekening hoeven 
houden – en daar houdt ons lijf dus ook nu geen rekening mee. Al bij een geringe 
bloedsuikerdaling krijg je het seintje ‘trek’, en als het bloedsuikergehalte nog iets verder daalt 
wordt dit signaal nog sterker: ‘honger’. Honger is een zo krachtig en dwingend signaal dat je 
er wel naar móét luisteren door te gaan eten, om daarmee het suikergehalte in je bloed weer 
op peil te brengen. In de oer-situatie en in de hongergebieden in Afrika is dit een erg nuttig 
signaal, maar in onze ‘wereld van overvloed’ is het bijna overbodig en zelfs contraproductief. 
Dat dit alles niet bij iedereen precies hetzelfde werkt heeft met aanleg te maken – hierdoor 
wordt de een gemakkelijker dik dan de ander. Maar voor iedereen geldt:  
                ‘Honger is de onbedwingbare behoefte aan brandstof, aan energie’. 
In dit mechanisme speelt voedingsvezel trouwens een dempende rol [87].  
 
Het lijkt misschien vreemd, dat het lichaam alleen honger heeft naar brandstof en niet naar 
bouwstoffen of naar voedingsvezel, want die zijn toch ook nodig voor een goede functie. 
Maar denk dan weer even terug aan de situatie waarin onze oer-ouders leefden. Om hun 
honger te stillen hadden zij een zeer beperkte keuze aan heel basale voedingsmiddelen, 
zoals knollen en bonen. Om daar voldoende energie uit te halen moest je er heel wat van 
eten. Als voorbeeld kan ik onze oranje worteltjes noemen, een relatief zoet knolgewas. In 
100 gram rauwe wortel – en dat is heel wat om weg te kauwen - zit nog geen 6 gram 
koolhydraat (1½ theelepel suiker), maar wel ook nog bouwstoffen én vezels. De voeding van 
onze voorouders bevatte, zodra je je (energie-)honger gestild had met vooral koolhydraten, 
meestal ook wel voldoende bouwmateriaal, en vezelstoffen die voor een verzadigd gevoel 
zorgen [87]. Hun voeding was daarmee sober, maar ‘vanzelf’ toch redelijk evenwichtig. 

Het nut van voedingsvezels voor de darmvulling en –functie is duidelijk, maar 
voedingsvezels zijn ook belangrijk in de regulatie van je bloedsuiker. Vezelstof zorgt namelijk 
voor een meer geleidelijke afgifte van suikers uit je darm naar het bloed. Dat heeft het 
enorme voordeel, dat de regeling van je bloedsuikergehalte meer geleidelijk verloopt en niet 
zo springerig op en neer gaat. Als je namelijk iets nuttigt dat ‘lekker zoet’ smaakt, komt dat 
doordat er oplosbare koolhydraten in zitten – suikers. Door die opgeloste toestand worden 
suikers snel vanuit je darm in het bloed opgenomen, wat (met uitzondering van fructose) 
zorgt voor een snelle bloedsuiker-stijging. Daardoor wordt je alvleesklier direct aangezet tot 
een piek in de insulineproductie. Insuline is het hormoon dat er voor zorgt dat het teveel aan 
suiker in je bloed meteen wordt opgenomen door die cellen van het lichaam die op dat 
moment suiker kunnen gebruiken. Maar tenzij je toevallig aan het sporten bent, heb je die 
suikers niet direct nodig, en wordt die suiker meteen in de voorraadkamers (lever en 
speklaag) opgeslagen. Verder is het gevolg van dit ‘pieken’ van suiker en insuline, dat na 
een half uur je bloedsuiker alweer zo sterk daalt dat je weer trek krijgt in iets – enzovoorts. 
Ideaal voor je speklaag, maar niet voor jou. Vezelrijke maaltijden en/of vezelrijke snacks 
(vezelrijke liga, of vezelrijke rauwkost als worteltjes of koolsoorten) zorgen voor een meer 
geleidelijke opname van glucose, en voorkomen dit pieken. Vezelstoffen zorgen zelf ook 
voor een verzadigd gevoel na de maaltijd – overigens niet door maagvulling [87] – en 
dempen daarmee ook de hang naar allerlei lekkers (snaaien). 
 

Tegenover ‘honger’ staat ‘voldaan zijn’ 
Tot zover lijkt alles logisch, want met voedingsvezel en het weer ‘op peil’ krijgen van je 
bloedsuiker verdwijnt de honger en voel je je ‘voldaan’, een gevoel van tevredenheid, dat er 
voor zorgt, dat je niet blijft dooreten.  
Het zijn de vanouds natuurlijke brandstofbronnen (zetmeel dat in je lijf wordt omgezet naar 
glucose, ondersteund door vezels), die zorgen voor een gevoel van verzadiging, zodra je 
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genoeg hebt gegeten …….. tenminste áls je daar aandacht voor hebt. Want aan die 
aandacht ontbreekt het vaak, doordat nauwelijks de tijd genomen wordt voor een maaltijd. 
Veel wordt ‘even tussendoor’ gegeten, staand bij een toonbank, of met alle aandacht juist bij 
de TV of smartphone. 
 Een belangrijke reden om geen ‘voldaan’ gevoel te krijgen kan ontstaan doordat er 
voor zo’n gevoel van tevredenheid in meer psychische zin geen ruimte is. Gemakkelijk kan 
verwarring ontstaan als je je om welke reden dan ook ongelukkig voelt – ‘onvoldaan’ – en 
zich dit lijkt te vertalen in een ‘een onvoldaan gevoel in de maag’.  
Een rare koppeling van gevoelens? Welnee: Een kind valt, schaaft zijn knie en komt huilend 
bij mamma. “Kom, we leggen er een koekje op, dan is het zo over”. Dat er troost te putten is 
uit iets lekkers, dat kregen velen van ons al van jongs af aan mee. En veel mensen grijpen 
dan ook naar ‘troost-voedsel’ als ze zich ongelukkig voelen – jammer, want een voldaan 
gevoel levert het niet op, en troost evenmin – wel een extra bijdrage aan je speklaag. 
 

Luisteren naar je lijf, en bewustwording van voeding, en wat er mee gebeurt  
Om als mens werkelijk goed te kunnen functioneren zou je je meer bewust moeten zijn van 
allerlei lichaamsfuncties, die nu min of meer ‘automatisch’ verlopen:  
– Voelen, dat je moe bent – Ervaren wat je grenzen zijn - Voelen dat je nu zou kunnen gaan 
poepen – Je realiseren dat je je ongelukkig voelt – en Voelen dat je genoeg gegeten hebt. 
Natuurlijk lukt het leven ook wel zonder die bewuste aandacht, want heel veel wordt door 
een bepaald deel van ons zenuwstelsel zelfstandig geregeld (zie flipboek ‘Onbegrepen 
lichamelijke klachten’ – op deze site). Maar als je niet bewust omgaat met deze functies, dan 
doe je onbewust je lijf tekort. Als dat af en toe gebeurt hoeft er nog niets loos te zijn, maar als 
dat vaak of zelfs steeds gebeurt wél. Om bij enkele van de genoemde voorbeelden te blijven: 
– door steeds door te gaan tot je omtolt van vermoeidheid knap je op den duur echt af – uit 
het steeds ‘vergeten’ te poepen volgen verstoppingsklachten – van steeds wat meer eten 
dan werkelijk nodig ontstaat vetzucht. Het is beter om echt ‘voeling’ te houden met je lijf en 
bewust open te staan voor de vaak subtiele signalen die het geeft. Als je dat niet doet 
doordat we de rust missen en te zeer met iets anders bezig zijn, missen we wezenlijke 
informatie.  
Rust tijdens het eten is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer, en voor die rust zal 
dus bewust moeten worden gezorgd. Alleen daarom al verdient een maaltijd aan tafel sterk 
de voorkeur, én op een tijdstip dat er niet gehaast hoeft te worden ‘om op tijd te zijn voor een 
of andere activiteit’ ná tafel (tv-programma, sport e.d.). Het is sowieso (maar zeker ook ten 
aanzien van vetzucht) een goede stelregel om nergens anders te eten dan rustig zittend aan 
tafel. ‘Even tussendoor’ bij een kraampje of zo iets nuttigen is ‘vragen om een speklaag’.  
 

Evenwicht  uit  balans 
Het systeem van enerzijds honger en aan de andere kant het gevoel verzadigd te zijn zou 
zo’n mooi evenwicht kunnen opleveren. Maar vaak gebeurt dat niet – wat is de reden 
daarvan? Foutje in de organisatie binnen ons lijf?  
Nee, geen foutje bínnen ons lijf, maar het zijn de verleidingen in de búítenwereld die dit 
evenwicht uit balans trekken. Of eigenlijk gaat het maar om één punt: de verleiding door 
‘extra lekker’, en die bestaat vooral uit: a- zoet, b- vet en c- zout. Om dat duidelijk te maken 
keer ik weer even terug naar die oer-ouders, want die ‘snakten hier al naar’.  
 

a - Zoet  
Hun energie (‘brandstof’) haalden al onze oer-ouders vooral uit zetmeel (knollen, bonen, 
zaden). De koolhydraten hieruit worden in ons lichaam omgezet in glucose. Bij een zetmeel-
maaltijd zorgt met name het vrijgekomen glucose, ondersteund door vezels voor een gevoel 
van verzadiging.  
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Maar naast glucose is er nóg een belangrijk koolhydraat: fructose – vruchtensuiker. 
Maar deze lijkt ‘vals te spelen’ – want hij biedt dat gevoel van verzadiging niet, ook als je er 
veel van eet [6]. Dát is raar ! – of niet?  
Nee, toch niet zo raar. Want hoe kwamen onze oer-ouders de winter door – zonder vaste 
verblijfplaats om voedsel op te slaan, scharrelend naar bonen (niet meer te vinden), knollen 
(onbereikbaar in de bevroren bodem) en zaden (door vogels opgegeten) – om van fruit maar 
te zwijgen. Maar toen dat fruit en die honing er wél waren ….. vooral in de zomer en het 
vroege najaar, toen wisten zij dat wel te vinden – ‘omdat het zo lekker was’. En van fruit kon 
je wel blíjven eten. Dit komt doordat fructose niet in glucose omgezet kan worden, terwijl het 
juist de glucose is die het verzadigingsgevoel geeft. Nee, fructose wordt in je lever direct in 
vet omgezet, om dan als reserve-energie naar je vetcellen doorgestuurd te worden – wat dus 
direct bijdraagt aan je speklaag. Voor je lever is véél fructose niet fijn – het kan je lever zelfs 
ziek maken, net zoals alcohol dat doet. Fructose is ook veel zoeter, en daarmee ook 
lekkerder dan glucose. Met al dat zomer- en najaars-zoet bouwden onze oer-ouders een 
speklaagje op, als winter-voorraad en als isolatie tegen de kou. Honger? Dat zullen ze zeker 
’s winters wel gehad hebben, maar dankzij dat speklaagje overleefden velen van hen de 
winter, net als de vogels en veel andere dieren. Zelf kennen wij al heel lang geen honger 
meer (onze laatste ‘hongerwinter’ was die van 1944-’45), en wij zouden het nu dus zonder 
spek kunnen stellen – maar ja, zo snel verloopt evolutie niet. Of onze oer-ouders zich er van 
bewust waren dat fruit nuttig was om er een speklaag voor de winter mee op te bouwen, is 
maar zeer de vraag. Waarschijnlijk zochten zij het voornamelijk op ‘omdat het zo lekker zoet 
was’. Maar in elk geval bood dat bijna verslavende ‘snakken naar zoet’ evolutionair bezien 
een groot voordeel, namelijk die veel betere kans om de winter door te komen.  
In onze ‘tijd van overvloed’ betekent het echter een duidelijk nadeel. 
           “Als vruchtensuiker de boosdoener zou zijn bij vetzucht, dan zou je dus moeten 
stoppen met het eten van fruit en honing – is dat een oplossing?”. 
Dat zou je bijna gaan denken, maar de echte boosdoener zit verstopt, en wel in onze 
‘gewone suiker’ (= sacharose = sucrose). Het sucrose molecuul bestaat namelijk uit een 
samenvoeging van twee moleculen: een molecuul glucose + een molecuul fructose.  
Dus als je ‘gewone’ suiker eet, eet je voor de helft fructose – en dat is dus die bijna 
verslavend zoete suiker waar onze oer-ouders niet genoeg van konden krijgen, en die prima 
zorgde voor hun zo noodzakelijke winterspeklaag. 
Daarom eerst wat meer over suiker – een van de belangrijkste factoren bij vetzucht. 
 

Hoe kwamen wij aan suiker? 
Onze oer-ouders kénden buiten het seizoensgebonden fruit en de schaarse honing geen 
echt zoete smaak, en al helemaal geen suiker. Pas toen de West Indische Compagnie in de 
17e eeuw rietsuiker uit ‘de West’ begon te importeren, maakte men daar in onze Lage 
Landen kennis mee. Door dat verre transport was het kostbaar, en het bleef daardoor nog 
lang voorbehouden aan alleen de rijke burgerij.  
 
 

 

Het suikergebruik per hoofd 
van de bevolking in 
Engeland van 1700 tot 
1978 [O], en in de USA van 
1975 tot 2000 [♦] is hier 
uitgezet tegen de mate van 
obesitas in de USA (bij 
blanke mannen 60-69 jr) [•]. 
De waarden tussen 1880-
1910 zijn gebaseerd op 
studies van veteranen uit 
de burgeroorlog (50-59 jr) 
[22]. 
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Met rietsuiker bedroeg de suikerconsumptie tot halverwege de 19e eeuw nog geen 10 kg 
per Nederlander per jaar, wat een nogal vertekend getal is doordat alleen de welgestelden 
zich dit luxe product konden permitteren. En dat was hen – op schilderijen – ook aan te zien.  

In de 2e helft van de 19e eeuw ontstond het idee om suiker te gaan winnen uit suiker-
bieten. Enkele ondernemende lieden in ons eigen land vestigden hier suikerfabrieken die 
lokaal, en dus goedkoop suiker uit bieten konden raffineren. Door de veel lagere suikerprijs 
die hier het gevolg van was, kwam suiker binnen het bereik van veel meer mensen. Het 
suikerverbruik van 10 kg per hoofd van de bevolking was hierdoor aan het begin van de 
twintigste eeuw zelfs verviervoudigd. Deze toename was goed te begrijpen, want suiker 
werd door bijna iedereen lekker gevonden, en “Een paar schepjes suiker erbij doet 
wonderen” – zelfs bij al die door veel kinderen zo vermaledijde groente - en anders werd de 
groente wel vervangen door appelmoes, lekker zoet. Daarna bleef het suikergebruik tot in de 
vijftiger jaren van de 20e eeuw op een min of meer vergelijkbaar niveau schommelen  
 

Vanaf de vijftiger jaren: Toch weer een verdere toename van suikergebruik 
Was die eerste stijging tot 1900 van de suikerconsumptie (van 10 naar 40 kg/persoon/jaar) 
nog goed te begrijpen door de enorme toename van het suiker-aanbod en de lagere prijs, 
wat was er de reden van dat na 1960 het suikergebruik weer zo sterk toenam?  
Want na een halve eeuw van min of meer stabiel suikergebruik verdubbelde dit bijna  
van 40 kg/persoon/jaar tot ruim 70 kg nu? Dat is dus 7x zo veel als iemand 150 jaar 
geleden gebruikte en meer dan 100x zoveel als ooit onze oer-ouders, die slechts tijdens het 
fruitseizoen vruchtensuiker binnenkregen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?  
Heel kort gezegd: Door onze hang naar ‘extra lekker’, een voorkeur waar de voedsel-
producenten gretig op insprongen, want hiermee waren flinke winsten te behalen.  
Daardoor nam mét de massale ombouw van kruidenierswinkels tot supermarkten de 
productie van ‘prefab’ voedsel een enorme vlucht. En hoewel veel van die producten vaak 
maar voor een klein deel uit puur suiker bestaan, speelt suiker daar toch een hoofdrol in. 

Puur suiker met een smaakje (snoepjes, lolly’s) als traktatie was al lang bekend – het 
heette gewoon ‘snoep’. Daar kwamen andere producten met heel veel suiker bij (chocobars 
e.d.). Vooral deze laatste groep werd sterk gepromoot en verloor daarmee geleidelijk het 
predicaat ‘snoep’. Een reclame als “Milkyway is favoriet, het bederft de eetlust niet” laat zien, 
dat hierbij zelfs ronduit valse informatie niet werd geschuwd.  
 

Tussendoortjes 
Voor zulke producten werd een nieuwe term bedacht: ‘Tussendoortje’, een term die door 
heel veel voedselfabrikanten werd omarmd. De naam ‘tussendoortje’ bleek een gouden 
greep. Zelfs zo succesvol dat ‘tussendoortjes’ er nu helemaal bij horen, en het zelfs ‘logisch’ 
gevonden wordt dat iemand op ‘slechts’ drie maaltijden de dag niet door zou kunnen komen.  
{Nog even in herinnering: Geen van onze voorouders gebruikte meer dan drie maaltijden per 
dag, en onze oer-ouders gebruikten één, hooguit twee maaltijden, en kwamen daar de dag 
goed mee door}. Heel wat producten worden nu gepresenteerd als ‘Gezond tussendoortje’, 
terwijl het volstrekt onnodige calorie-bommetjes zijn, en bepaald niet gezond. 
Een ander woord voor ‘tussendoortje’ is het Engelse ‘snack’, afgeleid van het neder-duitse 
woord snacken (en dus het Nederlandse woord ‘snakken’), wat ‘hevig begeren’ betekent. 
Zoet (honing en fruit) werd door onze oer-ouders inderdaad hevig begeerd – en bij hen was 
dit dus functioneel. Maar doordat dit ‘snakken naar zoet’ via onze oer-ouders nu ook in onze 
genen zit (bij de een meer dan de ander) is zoet nog steeds ‘hevig begeerlijk’ – voor heel wat 
mensen bijna verslavend (nu wordt ‘snack’ ook al gebruikt voor allerlei niet zoete lekkernijen) 

Verklaren al die ‘tussendoortjes’ nu dat verdubbelde suikergebruik? Nee, slechts 
gedeeltelijk. Want er is nóg een ‘besuikerde’ reden: De strofe “Een paar schepjes suiker 
erbij doet wonderen” leek niet alleen voor ouders van slecht etende kinderen ideaal, het 
werd tevens de lijfspreuk van bijna alle fabrikanten van ‘kant-en-klaar’ voedsel. En zo zien 
we, dat op dit moment aan heel veel prefab producten suiker is toegevoegd (sommige bron-
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nen spreken zelfs van wel 80% van alle prefab producten). Dat is een tactiek die inderdaad 
‘wonderen doet’ ….. voor afzet en winst, maar die desastreus is voor onze volksgezondheid.  
In sommige wetenschappelijke kringen wordt suiker wegens dat fructosedeel zelfs zo 
schadelijk gevonden, dat het door hen samen met alcohol, nicotine en cocaïne in het lijstje 
‘verslavende gifstoffen’ is geplaatst [6] – en dit niet als hetze, maar goed onderbouwd.  
En als je je realiseert dat suiker niet alleen voor vetzucht medeverantwoordelijk is, maar ook 
voor alle aan vetzucht gerelateerde ‘welvaartsziekten’, dan is er alle reden om je nog eens 
extra achter het oor te krabben voor je weer allerlei zoets in huis haalt. Maar hoewel er ook 
over dit misschien wat extreme ‘gif-standpunt’ wel weer de nodige discussie is, over het 
schadelijke effect van ruim suikergebruik niet, daar zijn de geleerden het wel over eens. Al 
moge het duidelijk zijn, dat de ‘suiker-lobby’ (zoals dit ook bij de tabaksindustrie het geval is) 
ook hierin nog steeds tegenspartelt. 

Dit toevoegen van suiker aan allerlei prefab voedsel gaat tegen alle gezondheids-
adviezen in. En niet alleen dat, het gaat zelfs zo ver, dat op de productlabels, waar alle 
ingrediënten op genoteerd staan, suiker nogal eens in verdoezelende termen genoteerd 
wordt, zoals ‘fruit juice’, ‘dextran, melasse’ en nog vele andere – want dat zijn er wel 56 ! [6]. 
Een weinig ethische handelwijze, die bij ons gelukkig minder kans krijgt door alertheid bij 
onze overheid. Of suiker (net als alcohol) niet in een veel hoger belastingtarief zou moeten 
vallen, is momenteel onderwerp van discussie. Maar goede voorlichting is wel het minste 
waar voor gezorgd moet worden – deze website probeert hierin een steentje bij te dragen.  
 

Snoep, het ultieme ‘lekkers’ 
“Nee, over snoep hoef je het niet te hebben. Iedereen weet dat veel snoep niet goed is, en 
dus zijn wij als ouders daar zuinig mee”.  
Heel goed, en na wat je hiervoor gelezen hebt, zal je er wellicht nog zuiniger meer worden. 
Want in de lijstjes, die je vond in het hoofdstuk ‘Voeding in de Vijftiger jaren vergeleken met 
de Voeding van Nu’ viel je toch al op, dat het ‘lekkers’ nu wel erg overheerst in vergelijking 
met vroeger. En daardoor is ‘lekkers’ ook nu nog steeds het grootste struikelblok op de weg 
naar een evenwichtige voeding.  
Wat betekent ‘snoep’ nu eigenlijk? Snoep is vooral ‘extra lekker’, en bestaat voornamelijk uit 
suiker en smaakstoffen, met weinig of geen bouwstoffen of vezels. Snoep is door dit 
eenzijdige accent dus dé manier om het evenwicht uit elke goedbedoelde voeding (dus 
volgens de idee van de ‘Schijf van vijf’ [12]) omver te trekken. 
          En dit gebeurt juist bij kinderen helemaal snel. Want kinderen hebben vaak nog eens 
extra de ‘pech’ getrakteerd te worden op een portie lekkers welke even groot is als die van 
de volwassene – “we gunnen het ze zo graag”. We wéten wel dat een kind minder nodig 
heeft en normaliter dus van een kleiner bordje eet, maar we vergeten bij een traktatie vaak 
hier rekening mee te houden. En zo zie je, dat waar vroeger een klein bolletje ijs op een klein 
hoorntje een ‘kinderijsje’ heette, je daar nu kennelijk nauwelijks meer mee aan kunt komen. 
Een peuter met een ‘grote mensen portie’ ijs of snoep is bijna ‘normaal’ geworden. Hetzelfde 
geldt voor chips, een stuk taart, een koek, frikadel, portie frites enz.  
Waarom toch zulke eetlust verstorende porties? 
 

‘Ongemerkt Snoep’ – ‘Loze calorieën’ 
Bovenstaande omschrijving van snoep zou je eigenlijk zelfs moeten omkeren, en dat doe ik 
nu dan ook: Onder snoep dien je te verstaan: “Alle voedingsmiddelen, die een evenwichtige 
voeding uit balans kunnen trekken”. En hoewel de ‘Schijf van vijf’ best tegen ‘een snoepje op 
z’n tijd’ kan, raakt hij volledig ontregeld door de huidige continue stroom aan ‘lekkers’. Want 
dat is niet alleen het snoepgoed, dat iedereen als zodanig wel herkent, maar zeker ook 
‘Ongemerkt Snoep’. Het zijn vooral de calorierijke voedingsmiddelen die je niet direct ‘snoep’ 
zou noemen, maar die toch dat evenwicht flink verstoren. Wat veelal niet herkend wordt als 
‘snoep’ (wat dus wil zeggen: ‘lekker maar niet nodig’), dat zijn alle dranken anders dan 
water (en slappe thee). In bijna alle ‘lekkere’ dranken zit minstens 10% suiker, en dan maakt 
het weinig uit of je Cola drinkt, Ranja of vruchtensap. Vruchtensap is echt niet gezonder dan 
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Cola of Ranja, hoewel er over vruchtensap vaak veel positiever gedacht wordt. In druivensap 
zit zelfs 18% suiker. Drankjes op melk-basis drankjes spannen zelfs de kroon en zijn ware 
calorie-bommen. Zo zit er in Chocomel zelfs 14% suiker, en in Yoki-drink 16%.  
Met een liter drinken per dag (op warme dagen zal het zeker meer zijn) krijgt een kind alleen 
daardoor dus al ruim meer dan een ons pure suiker binnen. Dat is meer dan een ons 
opgeloste snoepjes of een suikerpot vol, oftewel ruim 400 kilocalorieën die het in een dag 
ongemerkt naar binnen klokt. Hoe veel dat is, realiseer je je pas als je weet, dat alléén al 
deze zoete drankjes voor een klein kind neerkomt op ongeveer de helft van zijn totale 
dagelijkse energiebehoefte – en dit dus nog los van koek, snoep of tussendoortjes. Vind je 
het dan gek, dat je kind ’s avonds geen trek meer heeft? En dan heb ik het nog niet over die 
enorme bekers frisdrank bij Mac Donalds. Extra kwalijk zijn de zogenaamde 
‘energiedrankjes’ – de naam zegt het zelf al.  
          De gezoete melk-drankjes noemde ik al, maar voor gewone melk geldt dit ook, zij het 
in wat mindere mate. Het idee dat melk zo gezond is, is ons door de zuivelindustrie aan-
gepraat (zie Bijlage G op blz 32). Het is weliswaar niet helemaal onzin, want melk is een 
gemakkelijke bron van kalk, en dat heeft een kind nodig, maar in een evenwichtige voeding 
zit al redelijk wat kalk. Verder bevat ‘gewone melk’ zélf al 5% suiker, plus nog eiwit en room 
(= calorierijk en dierlijk vet, vooral in volle melk), en aan die stoffen kwam je al niet te kort. 
300 Ml melk per dag is voor de kalk eigenlijk ruim voldoende. Realiseer je, dat driekwart van 
de wereldbevolking na de moedermelk helemaal geen melk meer drinkt, meestal zonder enig 
kalktekort te vertonen. En melk of yoghurt die ‘nog lekkerder’ gemaakt is met een smaakje 
en extra suiker, dat is eigenlijk gewoon ‘snoep’, en niets meer.  

“Dan kiezen we wel voor light drinks” zeg je? De moeilijkheid daarbij is, dat we over 
een mogelijk ongezond effect van (veel) zoetstof op een zich ontwikkelend kind nog te weinig 
weten – het advies is dus om zeker bij kinderen zuinig te zijn met zoetstof.  
“Maar fruit dan, fruit is toch gezond?” Met die gedachte in het achterhoofd mogen veel 
kinderen bijna onbeperkt fruit van de schaal pakken. Maar voor fruit geldt eigenlijk hetzelfde 
als voor vruchtensap - en dus ook voor ‘smoothies’ en dergelijke: fruit bestaat uit water met 
10% vruchtensuiker, de suikersoort dus die rechtstreeks je speklaag in gaat [6]. Verder bevat 
het nog een beetje vezel en wat vitamine-C. Aan één stuk fruit per dag heb je meer dan 
genoeg. De voorlichting over fruit lijdt dus aan hetzelfde euvel als de zuivelvoorlichting 
[Bijlage G op blz 29]. 

“Wat blijft er dan over om te drinken?” – Water, water en nog eens water ! Saai hè? 
Maar als je je er van bewust bent wat een rijkdom het is om zomaar schoon water, zó uit de 
kraan te kunnen drinken, dan is het veel gemakkelijker om al die zoete dranken de deur uit te 
doen. Ons leidingwater is even goed als de beste kwaliteit bronwater. En steeds meer kinde-
ren drinken water – weliswaar is dat vaak bronwater uit een flesje, en dus onnodig duur – 
maar kennelijk begint water er al wat ‘in te komen’. Een nieuwe en ook aardige ontwikkeling 
is om water bij gelegenheden net iets ‘lekkerder’ te maken door een caloriearme toevoeging 
van een pietsje fruit, zoals gekneusde bessen, meloen, citrusvrucht in schijfjes en dergelijke. 
Maar ook een kruid als munt in een kan koel water geeft het water een vleugje smaak dat 
veelal als positief wordt beoordeeld. Of, zoals een website hierover schrijft: “minder saai dan 
water’, maar die negatieve kenschets van kraanwater deel ik zeker niet. 
Er is weinig tegen een glaasje ‘lekkers’ op zon- en feestdagen. Maar dan voor het ‘lekker’ en 
niet tegen de dorst. Want een dorstig kind klokt al dit zoet bijna ongemerkt naar binnen.  
Bij dorst is het dus veel logischer om deze eerst met gewoon water lessen, zodat daarna het 
‘lekker’ bedachtzaam gedronken kan worden, in een dan toch wat speciale ‘zondagse’ sfeer. 
          Kort en goed: Calorierijke drankjes zijn dus vooral ‘ongemerkt snoep’, maar er is veel 
meer wat daartoe gerekend moet worden. Want naast ‘gewoon’ wat snoep (per rol of per 
zakje), koek (per pakje), chocola (per reep of chocobar) krijgt een kind ook nog allerlei 
‘tussendoortjes’, zoals rozijnen (per doosje), allerlei zogenaamd ‘gezonde’ koek, chips (per 
zak of zakje) en wat al niet meer. De term die we voor al deze eetlust-verstorende brandstof 
gebruiken is ‘loze calorieën’, oftewel ‘snoep’. 
          En nu we het toch over snoep hebben: Wellicht is het aardig om ook ons snoep eens 
te spiegelen aan snoep in de derdewereld, en daarmee aan onze eigen oertijd, de kinderen 
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van onze verre voorouders. Vergelijk al het bovenstaande calorierijke lekkers eens met het 
snoep van een kind in West-Afrika. Snoepjes zoals wij die kennen heb je daar vrijwel (nog) 
niet. Wat een kind daar wel kan vinden hangt af van plaats en seizoen: bijvoorbeeld Baobab 
zaden – oneetbaar harde pitten in een dun stoffig wit laagje dat je er af kan sabbelen en dat 
iets zurig smaakt. Of Tamarinde zaden – eveneens oneetbaar hard, maar nu ‘verpakt’ in een 
iets zoetzuur taai-stroperig dun laagje, dat je er af sabbelt. Of een stukje suikerriet – als kind 
moet je hard werken om bij het wat zoetige sponzige merg te komen. Dat alles kost bijna 
evenveel energie als het oplevert, maar vezels voor een goede darmfunctie krijg je er wel 
mee binnen. Inmiddels sluipt, beginnend bij de steden, ook in de derdewereld onze westerse 
luxe voeding binnen. En dus ook snoep, én daarmee de westerse welvaartziekten als 
vetzucht en de ‘steeds terugkerende buikpijn’, plus het schrikbarende rijtje van de volwassen 
leeftijd. Waarschijnlijk ook verstoppingsklachten, maar over die gegevens beschik ik niet.  
 

b - Vet & olie  -  ook ‘extra lekker’, en daarmee de andere dikmaker 

Toen in de tachtiger jaren een steeds sterkere verdenking ontstond tegen vet als ‘dikmaker’ 
en als voedingsmiddel dat hart- en vaatziekten zou veroorzaken, zorgde dit voor een vermin-
dering van de vetconsumptie van circa 40 naar minder dan 30 calorieprocenten. Maar door-
dat die 10% verschil in vet werd gewoon werd ingeruild voor ‘lekkere koolhydraten’, kwamen 
we qua vetzucht van de regen in de drup terecht en werd niemand hier slanker door [25].  

Maar, ís vet wel ‘extra lekker’? Want hoe lekker vinden we vet en olie nu eigenlijk? 
Als ik dat mezelf afvraag, is ‘lekker’ nu niet direct mijn kwalificatie voor vet, eerder voel ik er 
wat weerstand tegen. Maar bij nader inzien is die weerstand vooral bepaald dat negatieve 
imago van vet uit de ‘jaren tachtig. Dus blijft de vraag, of vet nu werkelijk wel zo ‘lekker’ is?  

Tijdens een trektocht door West Afrika verbaasde ik me, toen mijn gids op de markt 
een verse schapenbout kocht waar opvallend veel vet aan zat. “Jammer”, vond ik, want “voor 
hetzelfde geld kan je vlees krijgen in plaats van vet!” Dat bleek een verkeerde opmerking: 
“Maar vet is toch het lekkerste wat er is!”. Toen moest ik echt even nadenken – en 
inderdaad, als mijn moeder vlees braadde, ging er zomaar een half pakje margarine in de 
pan (op feestdagen roomboter) – en we vonden het allemaal heerlijk, ook die jus. En een 
schouderkarbonaadje kies ik nog maar zelden, omdat het niet zo gezond is met al die vette 
randjes – maar wat smaakte het heerlijk.  
Dus zou er niet naar vet ‘gesnakt’ worden? Zoek maar eens op ‘snack’, en je ziet alle vette 
happen langs scrollen. Nee, ook vet heeft een enorme aantrekkingskracht, die ook weer 
goed te verklaren is uit het zware leven van onze oer-ouders. Maar bij onze manier van 
leven is deze hang naar vet eigenlijk misplaatst, een oer-eigenschap die in tijden van 
schaarste heel nuttig was (en is), maar die in tijden van overvloed zich tegen ons keert. 

Inmiddels is dat advies om voedingsvet te verminderen weer wat teruggedraaid, 
omdat we vet echt nodig hebben. Maar om hart- en vaatziekten te voorkomen worden en nu 
wel keuzes gemaakt in de sóórt vet. Plantaardige oliën blijken veel gezonder te zijn dan 
dierlijk vet (met uitzondering van visolie). 
 

Waarom verbruikt je lijf dat vet niet gewoon? 
Vet is een enorme caloriebron. Als je 10 gram vet eet – dat zit alleen al in de boter van twee 
boterhammen – dan heb je daarmee 90 calorieën binnen. Om die tien gram weer kwijt te 
raken zou je een kwartier moeten hardlopen – dus vanwege alleen al de boter. Hardlopen 
(en sport in het algemeen) helpt dus wel wát om af te vallen, maar zelfs met hele dagen 
sporten – zoals de leefwijze van onze oer-ouders – verbruik je relatief weinig energie. Ons lijf 
is heel zuinig. Gelukkig maar, anders hadden onze oer-ouders dat nooit kunnen volhouden.  
Voor hen was hun speklaagje een mooie reserve, en dus geen probleem - integendeel, want 
zij liepen hele dagen en hadden die energie dus hard nodig. En mochten zij na de winter 
toch nog wat van hun speklaag over hebben, dan hadden ze nog tot de zomer de tijd om 
weer netjes in evenwicht te komen – want dan begon het eerste fruit weer te rijpen vóór zich 
een nieuwe winter aankondigde. Echt dik werden zij nooit, daar duurde het (zoete) 
fruitseizoen te kort voor, terwijl op hun menukaart ook niet veel vet vlees stond [5].  
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Zij hadden in hun harde leven duidelijk baat bij een lijf dat energiezuinig staat afgesteld. Wij, 
in onze tijd van overvloed en luxe-omstandigheden, wij ondervinden er last van doordat we 
steeds worden verleid door ‘erg lekker’ om er meer van in te nemen dan we nodig hebben.  
  Wat we eigenlijk nodig zouden hebben, dat is een soort inwendige magazijnmeester 
in je lijf, die bij een dalend bloedsuikergehalte er voor zorgt dat eerst je speklaag wordt 
aangesproken en zo voorkomt dat je trek krijgt. Maar ja, aan sprookjes hebben we nu niets.  
Wij worden gewoon dik doordat we én het hele jaar volop kunnen beschikken over zoet en 
vet in eindeloos veel vormen en smaakjes, én niet de hele dag hoeven rond te trekken.  

Door ons basisvoedsel zo te ‘verlekkeren’ met extra zoet en vet, is daarmee ook de 
hoeveelheid geconsumeerde calorieën flink toegenomen. Van een gemiddelde calorie-
inname van 2500 halverwege de 19e eeuw schoven we op naar zo’n 2800 in de eerste helft 
van de 20e eeuw. In de laatste halve eeuw nam dit, vooral door het groeiende aandeel 
‘fastfood’ [23] verder toe tot nu ruim 3200 kilocalorieën [24], terwijl onze lichamelijke arbeid  – 
en daarmee het calorieverbruik – alleen maar afnam ! Deze cijfers liegen er niet om (al zijn 
ze nog wel onderwerp van discussie, en dienen ze iets gerelativeerd te worden door de in 
deze anderhalve eeuw toegenomen lichaamslengte). 

Om niet te dik te worden – of om te vermageren – zullen wij ons zélf dus al op 
voorhand flinke beperkingen moeten opleggen, vooral door onze voeding te versoberen.  
Ook beweging helpt wat. Maar honger hoeven we er gelukkig niet bij te lijden. 
 

c - Zout 
“Maar van zout word je toch niet dik?”.  
Nee, maar toch is er iets geks aan de hand met zout. De uitdrukking ‘het zout in de pap’ 
geeft al aan, dat een ‘snufje’ zout zelfs aan zoete pap een positief smaakaccent geeft, en 
datzelfde geldt ook voor heel veel ander voedsel – zout maakt het extra lekker (zolang het 
niet te veel is). Daarbij hebben we zout ook echt nodig, want we raken steeds wat kwijt in 
zweet en in urine. We merken het ook als we zout nodig hebben – dan hebben we ‘trek in 
wat hartigs’ (zoals een schaap likt aan een zoutblok). 
Zout is op de meeste plekken op de wereld schaars en was dus kostbaar. Dat is het op veel 
plaatsen nog steeds. Zelfs in Nederland was zout duur – hier werd veen verbrand om uit de 
as zout te kunnen winnen. Maar inmiddels kost zout bijna niets meer – en kan het dus volop 
gebruikt worden om smaken te versterken.  
En dat gebeurt dan ook. Aan de meeste prefab producten wordt te ruim zout toegevoegd, 
wat de afzet stimuleert, want een mens heeft echt een hang naar zout. En zeker met allerlei 
hartige hapjes krijg je ook nog het (on)nodige vet binnen – plus een extra push-up voor je 
bloeddruk. Op zoveel zout inname is ons lijf niet ‘gebouwd’, en onze nieren hebben het daar 
dus moeilijk mee – onze ‘oer-ouders’ (blz 7) moesten het goeddeels zonder zout-toevoeging 
stellen. Gelukkig heeft onze overheid hier wél wat oog voor, met ook goede voorlichting, al 
zou de regelgeving voor de voedingsindustrie duidelijker mogen. 
 

‘Eten met smaak’ – of – ‘Éxtra Lekker eten’  
 “Dus als ik het goed begrijp zouden we toch terug moeten naar die ‘vijftiger jaren voeding’ 
waar je het in het begin over had – of misschien wel naar die ‘oervoeding’? Daar zeg je nogal 
wat – eigenlijk betekent dat toch een streng dieet”.  
Nee, geen dieet. Noem de hier geadviseerde aanpak gewoon ‘gezonde kost’. Want die 
vijftiger jaren voeding was sober, smakelijk en bevatte inderdaad veel goeds. Die kan je dus 
goed als uitgangspunt nemen. Die voeding was – door de week – ook nog niet ‘extra lekker’ 
gemaakt. Het was een redelijk evenwichtige voeding, behalve waar het vezels betreft, want 
brood was toen vooral wit – (nog een uitvloeisel van het Zweedse reddingsbrood uit 1945). 
Een dieet is dit juist niet, en een gewoon vermageringsdieet al helemaal niet, want je hebt er 
geen honger bij. Juist jullie huidige voeding is eigenlijk een ongezond soort dieet, waar je lijf 
slecht tegen kan. Oer-voeding is nog soberder, maar dat biedt m.i. weinig extra voordeel.  

Toch is het goed je te realiseren, dat je weliswaar in de 21e eeuw leeft, maar dat de 
eigenschappen van je lijf, genetisch gesproken, vele duizenden jaren oud zijn. Je kunt er dus 
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voor kiezen om ‘extra lekker’ te blijven eten, en daarmee je lijf voor een onmogelijke taak te 
stellen – met vetzucht en kans op ernstige schade als gevolg. Óf om de erfelijke 
eigenschappen van je lichaam te respecteren, en er met de keuze van je voedsel rekening 
mee te houden. Respect betonen aan je lijf betekent praktisch, dat je echt veel minder suiker 
gaat gebruiken – zoals onze oer-ouders, die zoet alleen bij gelegenheid (voor hen zomer en 
najaar) konden bemachtigen. Ónze ‘gelegenheden’ zijn niet seizoensgebonden, maar wel 
zou het goed zijn om zulke lekkernijen als ‘traktatie’ te beschouwen, en dus te beperken tot 
zon- en feestdagen. Voor de gewone dagen is het veel beter om ‘normale’ voeding te 
gebruiken, dus smakelijke en evenwichtige, maar sobere vezelrijke voeding – met matig 
gebruik van vet (en dat dan vooral plantaardig, en uit vis). Voor jullie, en vooral voor je dikke 
kind zou dit echt een goede oplossing zijn, al zal hij vooral in het begin protesteren tegen dit 
voor jullie nieuwe voedingspatroon.  
 

Samenvatting van onze voedselgeschiedenis 
Al met al is in ons rijke westen de voeding in de afgelopen eeuw veel meer veranderd dan in 
de hele ontwikkeling van de mensheid ervóór. Wij leven nu in ‘overvloed’ – nog maar 15% 
van ons gezinsinkomen besteden wij nu gemiddeld aan voeding, terwijl dit aan het begin van 
de twintigste eeuw nog 50% was. Bijna niemand hoeft nu nog ‘honger’ te lijden, en dat is 
geweldig. Waar we tot honderd, zelfs tot zestig jaar geleden nog aten ‘wat de pot schaft’, 
verkeren we nu in de luxe omstandigheid steeds te kunnen kiezen uit veel mogelijkheden, en 
dus kiezen we massaal voor ‘extra lekker’. Maar dat heeft zijn keerzijde: Al dat lekkers 
voorkomt dat we zelfs maar de kans lopen om honger te krijgen, en zorgt uiteindelijk voor 
een voeding met een onevenwichtige verdeling tussen de verschillende voedselbestand-
delen – met klachten en vetzucht tot gevolg. Want de mogelijkheden van ons lijf om voedsel 
te verwerken zijn nog dezelfde als bij onze oer-ouders, die niet anders hadden dan een 
sobere, evenwichtige en vezelrijke voeding. 
In 150 jaar verliep die verandering aanvankelijk nog geleidelijk, maar vanaf de vijftiger jaren 
van de 20e eeuw stormachtig, samenhangend met de ombouw van winkels in supermarkten 
en door de overvloed aan ‘extra lekkere’ prefab producten die daarmee samenging.  
Dit werd begeleid door enorm uitgebreide reclamemogelijkheden in drukwerk, op TV en 
Internet, mogelijk gemaakt door enorme technologische ontwikkelingen en door gigantische 
reclame-budgetten, waarbij die voor een gezonde voedingsvoorlichting volledig verbleken. 
Bij kleine kinderen speelt deze onevenwichtigheid in de voedselsamenstelling nog een extra 
grote rol. We wéten wel dat een kind minder nodig heeft en gewoonlijk dus van een kleiner 
bordje eet, maar we vergeten juist bij al dat lekker hier rekening mee te houden.  
          Toch zijn wij het uiteindelijk wel zelf die de keus kunnen maken tussen ‘gewoon 
smakelijk, nodig en gezond’, en ‘extra lekker, en ongezond’. Om voor je kind een juiste keus 
te kunnen maken, zal je goed vooruit moeten plannen om alle verleidingen te kunnen weer-
staan (blz 32). De meeste mensen lukt dat ook wel, want in tegenstelling tot (de meeste) 
vermageringsdiëten, resulteert deze aanpak in een voldaan gevoel na de maaltijd – honger 
is niet nodig. Niet alleen dat honger onnodig is, een gevecht tegen de honger is zinloos, want 
zo’n gevecht is al bij voorbaat niet (blijvend) te winnen en levert slechts teleurstelling op.  
 

Een sobere evenwichtige voeding, wat houdt dat in? 
De voeding die hier geadviseerd wordt is dus een stuk ‘soberder’ en vezelrijker dan de ‘extra 
lekkere’ luxevoeding die jullie nu gebruiken. Het doel van deze voedingswijziging is om geen 
onnodige calorieën binnen te krijgen en toch een voldaan gevoel. Belangrijk daarbij is om 
maag en darm goed te vullen, wat gaat resulteren in een regulier dagelijks poep-patroon.  
  Geen onnodige calorieën betekent, dat het ‘luxe’-aspect dus goeddeels uit de 
dagelijkse voeding dient te verdwijnen, en dat is lastig. Alleen al de vraag: wat is nou ‘luxe’? 
Want voedsel dat je elke dag eet of drinkt vind je heel gewoon en helemaal niet ‘luxe’ of 
‘snoep’. De bedoeling van onze aanpak is, dat we eigenlijk teruggaan naar voeding zoals die 
begin vijftiger jaren gebruikelijk was, naar een ‘gewoon smakelijke voeding’ zoals de opa’s 
en oma’s van nu die in hun vroege jeugd kregen. Die vergelijking is ook wel prettig, want juist 
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de opa’s en oma’s kunnen beamen, dat zij zich als kind echt niet tekort gedaan voelden met 
die voeding en het weinige snoep dat daar slechts af en toe bij hoorde. Kijk nog maar eens 
naar het hoofdstuk “Voeding in de Vijftiger jaren vergeleken met de Voeding van Nu” (zie blz 
5). Een nóg soberder voeding (‘oervoeding’) biedt naar mijn idee geen extra voordelen. 
 
 
 
 

Advieslijst voeding 
Bij de keuze voor een evenwichtige voeding dient vooral gekeken te worden naar ‘wat heb ik 
nodig’ en veel minder naar ‘wat vind ik lekker’. Het is niet nodig om ‘extra lekker’ helemaal uit 
te bannen, maar de geríchtheid op ‘lekkers’ verdwijnt met deze aanpak goeddeels uit het 
dagelijks leven. ‘Extra lekker’ zal vooral beperkt blijven tot wat extra’s op zon- en feestdagen.  
En door de week? Kies dan hooguit voor een beker vruchtensap (liefst aangelengd met 
water) om mee naar school te nemen als jouw kind de enige in zijn klas zou zijn die water in 
zijn schoolbeker heeft, want dat is niet leuk. Overigens begint ook bij kinderen water aan pleit 
te winnen, maar dat vooral nog in de vorm van bronwater uit een flesje (wat echt in niets 
beter is dan ons kraanwater). En verder?  
1 (één) koekje of snoepje voor het moment dat je kind uit school komt – maak daar (zo 
mogelijk) even tien fijne minuten van, met een kopje thee en een koekje, en een luisterend 
oor om wat over zijn schoolbelevenissen te horen.  
 

Beperking van Loze Calorieën 
-    Geen zoete dranken, want daar zit minstens 10% suiker in, wat neerkomt op 1 ons suiker 
per liter, of het nu vruchtensap, limonade of frisdrank is. Ook geen ‘ongezoet’ appelsap, want 
dit betekent alleen dat er geen éxtra suiker is toegevoegd. Ook liever geen ‘light drinks’. 
Zoete drank is eigenlijk in water opgelost snoepgoed. Koolzuurgas maakt niet uit. 
Wat mag je wél drinken?: Water - we hebben prima kraanwater, minstens zo goed als ‘Spa 
Blauw’. Verder slappe thee, en ongezoete melkproducten. In gewone melk zit zelf al 5% 
suiker, maar ook vet en eiwit, dus daarom liever niet meer dan 300 á 400 ml melkproducten. 
Méér melk kan ‘lekker’ gevonden worden, maar is niet gezonder en valt dus onder ‘snoepen’. 
Maak één uitzondering op deze regel, bv. 1 beker na schooltijd thuis. 
–     Dun boterhambeleg, zowel de ‘boter’ als wat er op zit. Welke soort beleg je kiest maakt 

niet uit – bijna alle beleg is calorierijk en vezelarm. Alleen van kokosbrood weten we dat het 
vezelrijk is, maar ook calorierijk.  
–     Geen snoep (met één uitzondering per dag), en nauwelijks tussendoortjes – áls je een 

tussendoortje kiest, kies dan voor vezelrijk (zoals de redelijk vezelrijke Liga e.d.). 
–     Oppassen met éxtra vet. Weet, dat een mens echt wel vet nodig heeft (zie de ‘Schijf 

van vijf’ [12]), en het is dus zeker niet de bedoeling om vetarm te eten. Kies daarbij liever 
plantaardig vet en vette vis dan room(boter) of ander dierlijk vet. Maar éxtra vet (mayonaise, 
slagroom, chips, frites, speklapje, vette jus of sausen) dien je te vermijden. 
–     Één stuk fruit per dag. Méér kan wel lekker zijn, maar is niet gezonder, niet nodig en 

valt dus onder ‘snoep’.    

In de tekst hiervóór wordt gesproken over ‘Loze calorieën’. Daarmee worden de 
voedings-middelen bedoeld die vooral een overmaat aan brandstof opleveren, calorieën die 
je eigenlijk niet nodig hebt en die daardoor het evenwicht in de voeding verstoren.  
 

Vezelrijke Voeding  
Voor iedereen is een gezonde functie van de darm, met een gevoel van verzadiging en een 
goede bloedsuikerregulatie van groot belang. Een vezelrijke voeding draagt daar goed in bij.  
Aan de poep-productie kun je ‘aflezen’ of er voldoende vezelrijk is gegeten. Bij de dagelijkse 
productie van een ruime hoeveelheid zachte gevormde poep (zie afb ‘e’ en ‘f’ van Bijlage Q 
op blz 35) mag je constateren, dat dit inderdaad het geval is.  
  Vezelverrijking van voeding verkrijg je door consequent te kiezen voor vezelrijke 
producten en door vezelarme producten zo veel mogelijk te mijden. Grof gezegd komt 
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dit er op neer, dat je je bij elke aankoop van een voedingsmiddel afvraagt : “Gaat dit poep 
opleveren, of niet”. En als het geen poep oplevert, laat je het staan en koop je het niet. Dit 
komt vooral neer op ‘Volkoren’ producten plus ruim groente. 
–    Volkoren brood (de termen ‘tarwebrood‘ of ‘meergranen-brood‘ zeggen op zich niets over 
het vezelgehalte, maar betekenen vaak wel ‘volkoren‘). De beste keus is Allison brood, daar 
dit compacter gebakken is. Daardoor zijn de boterhammen kleiner, en past er dus minder  
 
 

beleg op  - Kies er ook echt voor om het brood zelf te snijden, zodat je dikkere boterhammen 
krijgt, en er meer brood per boterham wordt gegeten ten opzichte van de hoeveelheid beleg. 
Als zelf-brood-snijden niet gaat, beleg dan een halve boterham dun, en vouw deze dubbel. 
–     Volkoren pap, bijvoorbeeld Brinta of volkoren Bambix, All Bran Flakes, havermout e.a. 
       De meer ‘fancy’ ontbijtgranen met ‘lekkere’ toevoegingen zijn veelal minder vezelrijk.  
–     Vezelrijk knäckebröd (zoals die met de naam ‘VEZELRIJK’).  
–     Roggebrood (zelf snijden). 
–     Volkoren pasta’s (macaroni, spaghetti) en zilvervliesrijst. Vooral volkoren pasta levert  
meer vezel dan aardappelen (ca. 2x zo veel) - maar dat is geen reden om aardappelen te 
laten staan – aardappelen zorgen ook nog voor wat vitamine C. Wissel liever maar wat af.  
–     Volkoren tussendoortjes (Liga Evergreen, Switch, volkoren biscuit Verkade of Aldi e.d.) 
–     Groente niet gaar koken, maar ‘beetgaar’. Wat verder verwarrend is, is dat rauwkost als 
gezond gepresenteerd wordt, maar vaak nogal vezelarm is. De rauwkost zoals die meestal 
wordt aangeboden, bestaat veelal uit geschilde komkommer, tomaat, stukjes paprika en een 
blaadje sla. Dit zijn waterrijke groentes die nauwelijks vezels opleveren. Dat is natuurlijk 
geen reden om nu geen tomaat of komkommer meer te eten, maar áls je komkommer eet, 
eet hem dan met schil. Werkelijk vezelrijke groenten zijn de hardere koolsoorten (witte, rode 
en boerenkool) en peulvruchten, maar deze dienen dus niet zacht-gaar gekookt te worden. 
–     Fruit bevat wel ruwvezel, maar niet erg veel, en het zit vooral in de schil. Kies voor één 
stuk fruit per dag, met een voorkeur voor een peer (met schil). Deze is ruim 50% vezelrijker 
dan een appel (met schil), en die weer 50% vezelrijker dan een sinaasappel (in partjes) of 
een banaan. Een banaan bevat per ons echter twee maal zoveel calorieën, en dus kun je 
banaan beter beperken tot bijvoorbeeld enkele schijfjes op de yoghurt. Vezelrijk zijn ook 
vijgen, eventueel dadels en krenten, maar ook zij zijn erg suikerrijk. Pruimen hebben een wat 
laxerend effect (ook gedroogde), vooral door de stof prunisine, en niet zozeer door de vezels  
–     Toevoeging van nog extra vezels in de vorm van bijvoorbeeld zemelen (zie blz 29 uit 
flipbook ‘Poep-problemen’) kan nodig zijn voor een kind om dagelijks te poepen. Bovendien 
kan je met een extra zemelenportie – bijvoorbeeld in een pap- of yoghurt-ontbijt – er voor 
zorgen dat je kind ook tijdens een (vezelarme) feestdag toch nog redelijk wát vezels 
binnenkrijgt. Voor wie nog wat extra voedings-vezel-theorie wenst: zie Bijlage E, blz 28. 
Maar bedenk wel, dat ‘te weinig voedingsvezel’ niet de enige reden is van een niet 
regelmatig & dagelijks poep-patroon (zie blz 26 uit c: “2- Aandacht voor je darm”). 
 
 

Niet alleen andere voeding, maar ook mentaliteits-switch 
De overstap naar zo’n sober en daarmee heel ander voedingspatroon is een grote stap, een 
hele beslissing en dus niet simpel. Die stap kan pas gaan lukken zodra je als ouders er door 
onze uitleg van overtuigd bent geraakt, dat het niet goed is om door te gaan met jullie 
huidige voedingspatroon, niet alleen voor dit kind, maar inderdaad voor het hele gezin. Want 
de keuze voor een sobere evenwichtige en vezelrijke voeding kan pas slagen als zo’n 
voeding voor het héle gezin een vanzelfsprekendheid is. Het zou niet eerlijk zijn om alleen 
één kind, omdat hij toevallig dikker is deze voedingsaanpak in zijn eentje te laten opknappen; 
dat voelt voor dit kind als strafwerk en is geen doen, én het gaat dan niet lukken ook. Dus, 
als ouders sta je nu voor de volgende keuze:  
Volg je deze nieuwe aanpak, of blijf je bij de keuze voor de onevenwichtige, zeer vezelarme 
en vooral ‘extra lekkere’ voeding die jullie nu gebruiken – voeding die eigenlijk een ‘erg 
energierijk en vezelarm dieet’ zou moeten heten, en dus niet zo gezond is. 
Het zal duidelijk zijn, dat de hier voorgestelde aanpak niet tijdelijk zal zijn, omdat we nu 
eenmaal niet te maken hebben met een ‘kinderziekte die ooit wel zal overgaan’ – want 
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aandacht voor het lichaams- gewicht zal altijd nodig blijven. Als je bij vetzucht al over een 
‘aandoening’ zou willen spreken, dan is het onze voeding die ziek is en niet het lijf van je 
kind, dat niet opgewassen blijkt tegen dit te ‘energierijke en vezelarme dieet’.  
 
“Zo’n ‘Advieslijst’ is aardig, maar is het praktisch? Want je kunt dat lekkers toch niet allemaal 
weglaten? Dat is geen doen!”, hoor ik je al zeggen.  
Een begrijpelijke reactie, maar het is echt de bedoeling om alles van die ‘Advieslijst’ (blz 20) 
ook werkelijk uit te voeren. En het is wel degelijk haalbaar om al dat ‘extra lekkers’ uit het 
dagelijks leven te bannen – en ook nodig, want ‘extra lekker’ betekent ‘onevenwichtig’, en 
verhindert daarbij dat ‘sober, en vezelrijk’ binnenkomt. Natuurlijk zal dit niet gemakkelijk zijn, 
want waar je ook bent, als je om je heen kijkt is er een overvloed aan ‘lekkers’. En dan valt 
het niet mee om thuis je te beperken tot een sobere voeding, vooral ook omdat bij familie en 
vriendjes thuis nog wel ‘gewoon 21e eeuws’ wordt gegeten en gesnoept.  
          Maar laten we niet doen alsof sober eten niet lekker zou zijn. Ook voeding die is 
afgestemd op de behoeften van je lijf is, indien goed klaargemaakt, echt smakelijk – al zal 
het voor menigeen wel even wennen zijn. ‘Eten omdát het zo lekker is’ kan ook nog steeds, 
maar dan alleen bij speciale gelegenheden. Maar inderdaad, soberheid vergt wel een wat 
andere manier van leven. Mocht je toch willen vasthouden aan een lifestyle van ‘altijd extra 
lekker’, dan lijkt dat wellicht gemakkelijker voor jezelf, maar dat ís het niet voor jouw lijf en 
zéker niet voor het lijf van je kind, dat onder zijn vetzucht echt te lijden heeft – naast dus ook 
een risico voor de toekomst. Zo’n aanpassing in lifestyle is ook aan kinderen goed uit te 
leggen met: “Andere ouders kiezen dáár voor. Wij vinden dít gezond en wij eten hier nu zó”. 
Leg het alsjeblieft niet uit met een voorbeeld als ‘omdat je broertje zo dik is’, want dan krijgt 
broertje daarmee als het ware de ‘schuld’ van de voedingsverandering, en dat is niet eerlijk. 
Hooguit was zijn dik-zijn voor jullie een nuttig signaal om eens goed naar jullie voeding te 
kijken. 
 
Het is de kunst, zoals bij veel opvoedingsaspecten, om als ouders samen consequent te 
zijn en één lijn te trekken, anders werkt het niet. Als je als ouder één keer te toegeeflijk bent, 
dan heeft dat als gevolg dat je kind tien keer langer doordramt om opnieuw zijn zin te krijgen 
– vervelend voor jou als ouder, maar zéker zo vervelend voor je kind. 
          Wat ook de ouderlijke aanpak ook lelijk kan ondergraven is, als grootouders zich met 
jullie aanpak gaan bemoeien en het ‘zielig’ of zelfs ‘flauwe kul’ vinden. Daarom dat ik graag 
ook grootouders bij onze voorlichting betrek – en laat ze dit dan ook lezen. Want zeker als zij 
dichtbij wonen, dienen ook zij het nut van gezonde voeding in te zien – zij kunnen anders 
sterke stoorzenders worden. Maar anderzijds weten vooral ook zij, dat de kinderen uit de 
vijftiger jaren zich toen helemaal niet ‘zielig’ of ‘tekort gedaan’ voelden.  
          Deze aanpak kan ook pas lukken, als je er werkelijk van overtuigd bent, dat vetzucht 
echt ongezond is en een uiting van een levenswijze die niet in overeenstemming is met wat 
het lichaam nodig heeft. Wellicht overbodig te zeggen, dat je ook zelf helemaal achter deze 
aanpak moet staan, en je dus ook niet ‘voor je zelf’ een zak chips of zo apart moet gaan 
zetten ‘voor als de kinderen slapen’. Want dan ben je als ouder niet geloofwaardig meer – je 
moet er als gezin echt samen voor gáán.  
Twee kanttekeningen moet ik hier bij plaatsen: Voor tieners met eigen zakgeld ligt dit 
natuurlijk lastiger – zij zullen vooral zélf overtuigd moeten worden om goede keuzes te 
maken. En een tweede kanttekening betreft kinderen met ook nog ernstige 
verstoppingsklachten (zie aldaar) 
 

Begin drastisch 
Zodra je eenmaal voor deze sobere, evenwichtige en vezelrijke voeding hebt gekozen, dan 
dien je dit ook aan je kinderen uit te leggen, niet te uitgebreid en niet op vragende toon, maar 
als ouderlijke beslissing – “omdat het goed voor ons is”. 
Daarna raad ik je sterk aan om de overstap naar deze voeding van het ene moment op het 
andere te maken. Dat klinkt nogal drastisch, en dat is het ook, want het betekent dat je alles 
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wat ‘snoep’ zou kunnen heten in een klap de deur uit doet. Mocht je het idee hebben, dat 
zo’n drastische overstap ineens te moeilijk zal zijn, zodat je liever kiest voor een meer 
geleidelijke overgang, dan garandeer ik je dat dit een eindeloos gesoebat gaat worden - heel 
vervelend voor jezelf, maar vooral ook voor de kinderen die elke keer weer aanlopen tegen 
‘wéér iets lekkers dat ineens niet meer mag’. Dat werkt echt niet en het plaagt je kind en het 
gezin veel meer en veel langduriger dan één rigoureuze overstap, waarbij jullie allen in één 
keer samen ‘door de zure appel heen moeten bijten’. Zelfs alle ‘lekkers’ die je nu nog in huis 
hebt dient verdwenen te zijn op het moment dat je begint, dus ook alle lekkere drankjes enz. 
(weggeven aan familie, buren e.d.). Sjoemel niet, en beperk ‘extra lekker’ (dus feest-eten) tot 
alleen zon- en feestdagen, want alles waar je nu toegeeflijk in bent maakt het straks weer 
moeilijk om terug te draaien. Dat je met feestdagen ‘extra lekker’ eet is goed, dat doet recht 
aan de feeststemming – maar beperk ‘feest’ dan echt tot die ene dag.  
En ook hierbij is het goed om al tevoren hierover spelregels op te stellen en af te spreken.  
 

Maar dan, hoe krijg je je kinderen er toe deze voeding te eten? 
‘Gezonde kost’ is sobere evenwichtige en vezelrijke voeding. Het is gewoon smakelijk eten, 
maar je kinderen zijn het nog niet gewend, en misschien jijzelf ook niet. Veel kinderen zullen 
dit dan ook in het begin ‘niet zo lekker’ vinden, of zelfs ‘vies’. Maar het went echt. Ze zullen 
dus moeten leren om de veel minder uitgesproken smaken van deze producten te leren 
waarderen. Daartoe zal je als ouders dit voedsel ook zélf niet ‘vies’ dienen te vinden.  
Want als een van de ouders zelf ‘met lange tanden’ eet, dan merkt je kind dat direct en 
weigert hij deze voeding te eten, en terecht. Een kind houdt namelijk het gezicht van zijn 
moeder (ouders) goed in de gaten, net zoals een kuiken naast de kop van de kip hippend, 
precies hetzelfde oppikt wat de kip eet. Dat is een aangeboren veiligheidssysteem dat prima 
werkt, bij de kip en bij de mens. Het is dus belangrijk, dat je kunt laten zien deze ‘nieuwe’ 
voeding goed en smakelijk te vinden (oefen anders maar een paar keer zodra de kinderen 
naar bed zijn, want het went heus).  
Dit geldt evenzeer voor ouders die zelf geen groente eten ‘omdat ze het niet lekker vinden’. 
 
          Maar dan ….. , “want m’n kinderen willen het echt niet eten”. Realiseer je goed, dat er 
voor een kind slechts twee echte redenen zijn om te eten, en dat zijn ‘honger’ en ‘lekker’. 
Andere redenen om te eten zijn er niet of werken amper. Belonen of straffen om een kind 
meer te doen eten werkt hooguit even. Bij een peuter kun je nog iets bereiken door te flemen 
(“een hapje voor mama – en nu een hapje voor ….”), maar dat werkt nauwelijks.  
Dan blijven dus over: óf honger óf lekker. Meer redenen zijn er echt niet. En als iets ‘niet 
zo lekker’ gevonden wordt – en minder luxe voedsel smaakt nu eenmaal wat minder lekker - 
dan blijft slechts ‘honger’ over. Dat is een simpele consequentie, die met ‘straf’ of ‘zielig’ niets 
van doen heeft [Bijlage K], want met deze aanpak bepaalt je kind zelf hoe veel of hoe weinig 
hij wil eten. Maar hoe logisch dit ook klinkt, de huidige situatie is meestal andersom : 
 

–  Tot nu toe wilden veel ouders bepalen hoevéél er gegeten moest worden.  
    Dat lukte vaak niet, en door de dan gekozen oplossing bepaalde je kind uiteindelijk wát er  
    gegeten (gedronken enz.) werd.  
 
 

………. Dit ga je nu omkeren naar:  
 
 

–    Vanaf nu bepaalt je kind zélf hoevéél hij eet en drinkt, maar bepalen jullie als ouders        
    wát er gegeten en gedronken wordt, en in welke verhouding (en dus ook, wat er in huis      
    komt aan voedsel en vooral ook: wat níét) – en dat zonder enige dwang [Bijlage J, blz 30]. 
 

Groenten en voedingsvezels worden vaak helemaal niet lekker gevonden, zeker als je dat 
nog niet gewend bent. Maar als je er als ouders echt voor zorgt dat er niets anders in huis is 
dan sobere vezelrijke voeding, dan komt die trek vanzelf, en wordt het op een gegeven 
moment dus toch wel gegeten – en uiteindelijk zelfs smakelijk gevonden, want het went echt.  

Voor kinderen die nu al slecht eten, bijvoorbeeld doordat ze geen groente lusten en 
dit dan ook nauwelijks binnenkrijgen, is er nog een apart hoofdstuk  – De Praktijk – op blz 17 
in het flipboek ‘Van moeizame eter’ naar ‘voeding in evenwicht’ op deze website. De 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/moeizame-eter.html
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aanwijzingen daarin zijn ook prima te gebruiken voor kinderen die grote moeite hebben met 
het eten van een sobere vezelrijke voeding.  
          De meeste ouders lukt het om deze leidraad te volgen. Maar mocht je al bij voorbaat 
denken dit als opvoeder niet aan te kunnen, of als het na meerdere pogingen toch te moeilijk 
blijkt te zijn, dan kan je hier pedagogische begeleiding bij krijgen [Bijlage K op blz 34]. Wees 
hier alsjeblieft open over, want opvoeden ís gewoon moeilijk, en nog extra lastig als het om 
eten en snoep gaat – want snoep staat zo vaak voor ‘beloning’, en dat vervalt nu goeddeels. 
 

Boodschappen doen & Keuzes maken: Hoe worden we verleid ..... 
….. om voeding te gebruiken die eigenlijk niet goed voor ons is? of  
….. om méér te kopen dan we eigenlijk nodig hebben - of dan goed voor ons is? 

                                             …….  en hoe bieden we weerstand ? 

Je probeert bewuste keuzes te maken in het leven – ook met betrekking tot voeding.  
Maar hoe bewust wás je keuze werkelijk toen je kocht? 
‘Verleiders’ zijn een sterk middel om je toch iets te laten kopen / eten, hoewel je dat niet van 
plan was. Dat is geen nieuw fenomeen, want belangenverstrengeling tussen productie en 
voorlichting zorgde ruim een halve eeuw geleden al voor oneigenlijke argumenten, waarmee 
bijvoorbeeld ‘veel melk’ en ‘veel fruit’ succesvol gepromoot werden [Bijlage G op blz 29]. 
Sindsdien zijn de verleidingstechnieken, die vooral berusten op ‘conditionering’ oftewel de 
‘Pavlov reflex’ [Bijlage H op blz 30], veel sterker en inventiever geworden. Niet alleen het 
openlijk aanprijzen, maar vooral ook allerlei ‘Verborgen verleiders’ dwingen ons ongemerkt 
tot het kopen van iets wat we niet van plan waren. 
 

Anticiperen = tevoren er al rekening mee houden 
De verleiding om iets ‘lekkers’ te kopen ligt overal op de loer. Hoe sterk je ook in je schoenen 
staat, een afbeelding van iets lekkers of een heerlijke geur die plots je neus bereikt kan je al 
het water in de mond doen lopen en je hand naar de geldbuidel doen grijpen. Maar vaak kun 
je het zien aankomen, en dat biedt de mogelijkheid om je hier bij voorbaat tegen te wapenen. 
–   Reclameborden staren ons overal aan. Reclame kan je op een idee brengen, maar voor-
dat je dit idee tot jouw idee maakt : Vraag je even af of je het werkelijk nodig hebt (time-out). 
Want de functie van reclame is vooral om geld vanuit jouw zak naar hun zak te sluizen. 
–   TV-programma’s worden in toenemende mate door reclame onderbroken. Daarin word je 
verleid om een Cola, stukje kaas of wat al niet aan lekkers te gaan gebruiken. Zelfs super-
korte reclameshots blijken daar heel effectief in te zijn. Om je daar tegen te verweren zou je 
tenminste het geluid tijdens TV-reclames kunnen uitzetten, of een bepaald programma pas 
de volgende dag gaan bekijken, zodat je alle reclame kan overslaan. 
–   Het internet bestookt je voortdurend met op jouw wensen toegespitste Reclames. 
–   In de supermarkt staan zaken die kinderen lekker vinden, op kinderooghoogte. Een erg 
jengelend kind in de super is heel vervelend, en om maar van dat gejengel af te zijn, koop je. 
–   Je ruikt er ook heerlijke geuren, o.a. van de ‘versbakker’ of van rookworst, en je ziet er al-
lerlei proefhapjes – Advies: Ga boodschappen doen met een boodschappenlijstje en hóúd je 
daar dan aan. En ga vooral niet met een lege maag boodschappen doen, maar ná het eten.  
–   Heerlijke geuren bij de notenbar, viskraam met lekkerbekjes, friteskraam, oliebollen-
kraam en dergelijke. Het voornemen (en vooral de gewoonte) om alleen aan tafel te eten, en 
nooit staand bij een eetkraam e.d, is op zich heel goed, maar ook dan kan je het lekkers 
kopen en mee naar huis nemen. Dat schiet dus niet echt op. Effectiever is, zodra je zo’n plek 
ziet of iets lekkers ruikt, om al bij de eerste vleug geur in je neus de adem even in te houden 
zodat die geur niet verder kan doorwerken. Kijk ook weg, want “zien eten doet eten”. Dan 
ook even flink doorstappen tot je buiten het ‘geurbereik’ van de kraam bent. Doe je dat niet, 
dan loop je voor je het weet je neus achterna en koop je toch weer dat lekkers. Mocht dat 
toch gebeuren, ruik dan goed, proef goed en geniet er nu van. En ….. een volgende keer 
beter, dán gaat het vast wel lukken om je door dit lekkers niet wéér ‘in te laten pakken’. 
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– En verder: Zorg, dat je geen lekkers in huis hebt. En krijg je gasten of wordt het feestelijk 
op een andere manier: Koop niet te veel in en stop het lekkers in een afgesloten kast, met de 
sleutel in je portemonnee, zodat het niet al vóór de feestdag op is. 
– Extra lekker vraagt om ‘extra lekker’: Eén stukje chocola vráágt om een tweede stukje, 
en zo een hele reep. Áls je al iets tussendoor wilt, kies dan liever voor iets dat niet zo’n 
constante lekkere smaak heeft, en met een wat ruwere textuur – bv een gedroogde vijg. 
 

Waarom nu die dagboeken? 
Het ‘Voedings-dagboek’ is belangrijk omdat je daarmee een uitgangswaarde hebt – dat wil 
zeggen de nauwgezette notitie over drie dagen van alles wat binnengekomen is aan voedsel 
en dranken (ook water). Latere voedingsgegevens kun je hier dan mee vergelijken, waarbij je 
dan vooral gaat letten op ‘Loze calorieën’ die misschien toch nog te veel genuttigd worden. 
          Iets dergelijks geldt voor het ‘Poep-dagboek’, dat twee weken is bijgehouden en 
uitgangs-gegeven levert. Zodra een ruim vezelrijke voeding gegeten gaat worden, zie je dat 
het poep-patroon gaat veranderen. En zodra er voldoende sober en vezelrijk wordt gegeten 
(en voor water gekozen), ga je dat goed zien aan een poep-patroon: de dagelijkse ruime 
productie van zachte gevormde poep – de vormen ‘e’ en ‘f’ in de ‘Poep-vorm + –dikte-lijst’ 
[Bijlage Q op blz 33]. Zolang dit poep-patroon nog niet is bereikt, betekent dit dat de voeding 
nog soberder en meer vezelrijk kan, en ook zou moeten worden, door nog meer ‘loze 
calorieën’ er uit te halen. Het Poep-dagboek is dus een check op het al dan niet consequent 
gebruiken van ‘sobere evenwichtige vezelrijke voeding’. Wil je nog meer weten over voeding 
– poep – stoelgang e.d., kijk dan in het flipboek ‘Poep-problemen’ op deze website, ook al 
heeft je kind daar geen last van. Het geeft toch wat meer inzicht. 
 

Preventie 
Ook aankomende ouders kunnen nu zelf al kiezen voor ‘gezonde kost’ in de zin van een 
sobere vezelrijke voeding. Zeker als je zelf eigenlijk al te zwaar bent zou dat mooi zijn. Zelfs 
je ongeboren kind heeft er al echt baat bij als zijn moeder niet meer eet dan werkelijk nodig 
is. Daarbij leveren de zwangerschapscontroles meer betrouwbare gegevens op als de aan-
staande moeder minder zwaar is, terwijl ook de bevalling minder kans op complicaties geeft. 
  Begin ook al heel jong om je kind niet te laten wennen aan ‘zoet’ als ‘normale’ 
dagelijkse smaak. Dat is lastig omdat heel onze samenleving doordesemd is van suiker en 
daar dus aan gewend is. Zelfs al in de babyleeftijd dreigt gesuikerde voeding een rol te 
spelen, met een verhoogde kans op vetzucht. Mocht borstvoeding niet lukken zodat je voor 
flesvoeding kiest: check even op het etiket of er niet naast de normale melksuiker (lactose) 
nóg een andere suiker in zit – vooral aan opvolgmelk is nogal eens dextrine-maltose (suiker) 
toegevoegd. Ook potjes bijvoeding vertonen soms dit euvel. Daarbij is daar standaard ook 
nog alle voedingsvezel uit gezeefd. Beter is dus om zelf een groente- of fruithapje te maken, 
wat echt niet veel moeite of tijd hoeft te kosten [Bijlage R]. Over andere producten zal ik hier 
verder niet uitweiden – dat zijn het er gewoon veel te veel, en bovendien besteden allerlei 
andere sites hier al ruim aandacht aan (bv ‘Ouders van nu’). Het bereiden van ‘gezonde kost’ 
zal je, omdat het niet ‘prefab’ is, wel wat meer tijd kosten dan de ‘kant & klaar maaltijden’, 
maar het is zeker zo smakelijk. We zullen proberen om hier relatief eenvoudige recepten bij 
te gaan leveren. Het streven is er vooral op gericht om niet meer te eten dan echt nodig is. 
 

Taalprobleem 
In deze 30 bladzijden talige uitleg (of drie uur voorlichting, waarin twee pauzes) vormt het 
niet goed beheersen van het Nederlands bij immigranten natuurlijk een probleem. Iemand uit 
de omgeving en het taalgebied van de immigrant kan veelal wel tolken, en dat is dan ook 
nodig, met als extra voordeel dat ze het er onderling nog over kunnen hebben. Ook tijdens 
het spreekuur vergt dit meer tijd. Anderzijds heeft deze immigranten-situatie vaak het 
enorme voordeel, dat in de culturen waaruit deze mensen stammen, het voedingspatroon 
vaak nog niet zo ‘bedorven’ was door luxe-westerse invloeden. En al gebruiken zij inmiddels 
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wel dit luxe voedsel, de herinnering aan de voeding van ‘vroeger thuis’ is nog levendig in de 
herinnering op te roepen, wat erg helpt om onze aanpak te effectueren. 
Toch kan ook juist dit cultuur-aspect een forse hobbel blijken te zijn bij pogingen om deze 
ideeën van een gezonde sobere voeding ingang te doen krijgen, juist bij mensen die 
afkomstig zijn uit armere gebieden zoals het Turkse platteland en het Marokkaanse 
Rifgebergte. Daar gold enige vorm van vetzucht juist vaak als een teken van welstand, en 
net nu zij zich dit kunnen permitteren, komen wij om te zeggen dat dit ‘niet gezond’ is. Dit is 
een cultureel aspect, dat niet vergeten mag worden. 
 

Vooral voordelen van een sobere, evenwichtige, vezelrijke voeding 
                , maar er zijn natuurlijk ook enkele nadelen te noemen: 
- Het nadeel, dat voorop staat is natuurlijk het aanvankelijke gemis aan ‘extra lekker’, aan 
dagelijks ‘feestvoedsel’. Toch heeft zelfs dit een voordeel, want een feestje wordt weer echt 
feestelijk door ‘feestvoedsel’. 
- Jullie gaan nu anders eten dan de buren, familie, vriendjes e.d. Kinderen willen liever niet 
‘anders’ zijn. Maar door de lichamelijke klachten (dik zijn, verstopping, buikpijn) wás je al 
‘anders’ – de uitleg “Wij willen echt gezond eten” is naar je kinderen toe voldoende – (naar 
de buitenwereld toe, om niet op tenen te staan: “Wij denken dat dit toch echt gezonder is”). 
- Een vezelrijke voeding zorgt voor een ruime hoeveelheid dagelijkse zachte ontlasting. 
In je dikke darm fermenteert een klein deel van de cellulose uit de voedingsvezel, en dat 
veroorzaakt enige extra gasvorming, wat meer winderigheid. Dit gas is echter geurloos.  
Indien winden toch stinken, dan wordt dat vooral door zwavelverbindingen uit eiwitresten 
veroorzaakt. Die stank heeft dus niets met een vezelrijke voeding van doen. 
 
          Wat de gezondheid betreft kent deze voeding eigenlijk alleen voordelen:  
– Minder trek, minder snaaien, geen vetzucht, een soepele stoelgang, en minder buikpijn. 
– Daarnaast wordt de kans op ‘welvaartsziekten’ een stuk kleiner. 
– Ook in pedagogisch opzicht blijkt deze aanpak gunstig te zijn. Een vrije opvoeding is – na 
de zestiger jaren – lang gezien als alleen maar goed voor een kind. Inmiddels is het inzicht 
gerijpt, dat een kind echt behoefte heeft aan duidelijke grenzen. Voor ouders die dit niet 
gewend zijn, omdat ze dit ook niet van huis uit hebben meegekregen, biedt deze aanpak een 
mooie kans om ook zelf met grenzen te leren omgaan, door de harde noodzaak om grenzen 
te stellen. En dat in een heel belangrijk aspect van de leefwereld van hun kind (te weten 
voeding en snoep). Voor heel wat ouders betekende dit een eyeopener. 
– Vezelrijke voeding ook goed bij diarree: Soms wordt nog genoemd als mogelijk bezwaar 
van een vezelrijke voeding, dat je er te dunne poep van zou kunnen krijgen, en dat je bij 
buikgriep dus voor juist vezelarm voedsel zou moeten kiezen. Dit is een hardnekkig 
misverstand, dat ik bij deze wil rechtzetten. Lang geleden gold inderdaad het advies om bij 
diarree alleen witte rijst en wittebrood te eten – maar dit is echt een fabel gebleken. 
Voedingsvezel zorgt niet voor te dunne ontlasting – het bindt zelfs wat vocht. Dus ook bij 
diarree kan de vezelrijke voeding gewoon gecontinueerd worden. 
 
  Dit zijn harde argumenten om te kiezen voor deze aanpak van kinderklachten als 
‘Vetzucht’, ‘Verstopping’, ‘Buikpijn’, maar ook ter verkleining van jullie kans op de 
‘Welvaartsziekten’ die de volksgezondheid in de westerse wereld ondermijnen.  
Veel sterkte bij jullie keuze, en vooral ook bij de praktische uitwerking daarvan.  
De details vind je dus vooral in in de Advieslijst voeding op blz 21. 
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Bijlagen – De bijlagen zijn genummerd van A t/m V. Ze zitten verspreid over de 

verschillende flipboeken op deze website – al naar gelang de relevantie bij betreffend boek. 
 

B - Wat is een ‘vlakspoeler’, Wat is een ‘diepspoeler’? 
Voor het poep-dagboek moet de dikte van de poep gemeten worden – althans bij de poep-
vormen van keutel t/m worst [Bijlage Q, blz 35]. Maar hoe is die poep te meten?  
Ik zie sommigen van jullie al moeilijk kijken, want als die poep al meteen verdwijnt in een 
‘plonsputje’, dan kan je hem nauwelijks meer zien. En met een wc-papiertje er bovenop zie je 
al helemaal niets meer. Wat dit laatste betreft zal je dus al bij het afvegen er aan moeten 
denken om het papiertje niet op de drol te laten vallen.  
Maar dat ‘plonsputje’ dan? Tsja, dat vormt inderdaad een probleem.  
          Verreweg het beste type WC-pot om je poep te bekijken is de zogenaamde 
‘vlakspoeler’, een pot met een plateautje waar de drol op blijft liggen, zodat je hem nog goed 
kunt bekijken voor hij weggespoeld wordt. Dit is een ouderwetse Nederlandse uitvinding, die 
in veel huizen nog te vinden is, maar die jammer genoeg wat minder populair aan het 
worden is dan dat ‘plonsputje’, de zogenaamde ‘diepspoeler’.  
 

 

a-  Een diepspoeler ontneemt je  
                                  alle zicht op de poep. 

 

b- Houd je poep echt in de gaten,  
                                  met een vlakspoeler 

 

Jammer, omdat het eigenlijk voor iedereen wenselijk, zelfs nodig is om bij iedere poep-lozing 
je poep even goed te bekijken. De Maag-lever-darm-Stichting timmert al jaren aan de weg 
met een speciale reclamecampagne om dit te bereiken (“Poepwijzer – je poep wil je wat 
vertellen”). En goed je poep beoordelen lukt dus eigenlijk alleen met die ‘vlakspoeler’.  
Mocht je alleen ‘diepspoelers’ in huis hebben, dan valt zeker te overwegen om (tenminste) 
één toilet te vervangen door een vlakspoeler. Want met alleen een diepspoeler in huis ben je 
aangewezen op een pispotje, en dat vinden de meeste mensen toch een ‘vervelend gedoe’, 
zeker grotere kinderen. 
Vlakspoelers zijn te koop in elke WC-pot vorm – ook als moderne hang-WC.  
{Als je zelf je WC-pot zou willen vervangen: Denk er aan om goed de plaats van het gat in 
vloer of achterwand uit te meten, want er bestaan veel vormen en maten, en het moet wel 
precies passen. Zelfs de Kringloop heeft geregeld toiletpotten te koop}.  
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E - Voor wie nog wat extra voedings-vezel-theorie wenst 
Dit alles gaat er over hoe je voldoende vezelstoffen in de voeding kunt binnenkrijgen vóórdat 
je een verzadigd gevoel krijgt. Want wat je niet wilt, is snel verzadigd raken terwijl je nog 
maar weinig vezels hebt binnengekregen. Dit laatste gebeurt als je ruim brandstof inneemt 
(koolhydraten, vet, maar ook eiwit), en dus veel calorieën, en relatief weinig vezels. De kunst 
is dus om samen met relatief weinig brandstof, relatief veel vezels binnen te krijgen. Het gaat 
dus om de verhouding vezelstof tegenover brandstof – de vezelhoeveelheid wordt dan 
uitgedrukt in milligrammen, brandstof in kilocalorieën (kcal). Deze verhouding kan worden 
uitgedrukt in een getal, een quotiënt die ik VE (vezeleffectiviteit) noem: VE = vezelgehalte / 
calorieën. Hoe hoger dit getal, hoe gunstiger voor de vezel-consumptie en hoe effectiever dit 
voedingsmiddel is voor de darmvulling.  
Jammer genoeg tref je deze quotiënts-weergave van niet aan in voedseltabellen. Daarin 
staat alleen het gehalte aan vezelstof per 100 gram voedingsmiddel. En hoewel dit over het 
algemeen wel een redelijk indruk biedt van het vezelgehalte, zie je hieronder aan enkele in 
schema gezette voorbeelden, dat voor meerdere producten de VE quotiënt duidelijk beter of 
juist minder goed scoort. Bijvoorbeeld roggebrood scoort, indien afgezet tegen de calorie-
opbrengst 4,3x zo hoog in vezelrijkdom als witbrood (zonder die calorieën er bij te betrekken 
zou dit 3,2x zo vezelrijk als witbrood zijn), en kokosbrood slechts 1,3x i.p.v. 2,2x zo vezelrijk. 
 

 
 

Een zinvolle volgende stap verder zou nog zijn, om onderscheid te maken tussen oplosbare 
vezel en ruwvezel, maar ook dat blijkt nog niet haalbaar. Want hoewel de tabellen op website 
www.sfk.online [14] wel al wát onderscheid laten zien tussen oplosbare vezel en ruwvezel, is 
dit onvoldoende consequent gedocumenteerd om het praktisch te kunnen gebruiken. 
Door de bank genomen kom je met de gewone voedingsmiddelentabel, die dus alleen het 
totaal vezelgehalte aangeeft, wel redelijk uit, maar er zijn hier en daar duidelijke afwijkingen: 
Zo lijkt een banaan met 1900 mg aan vezel/100 gr nauwelijks onder te doen voor een appel 
met 2000 mg. Maar gekoppeld aan de calorieën levert een appel (VE 2000:60=33) 65% meer 
vezel op dan een banaan (VE 1900:95=20). En als we naar het rúwvezelgehalte kijken, dan 
levert een appel (VE=1550:57=27) ruim het dubbele op van een banaan (VE=1200:93=13). 
Het is dus niet voor niets, dat het in de volksmond heet, dat een banaan ‘stopt’. Maar in 
wezen wil dit zeggen, dat een banaan veel calorieën, maar relatief weinig poep oplevert.  
 
Hopelijk komt er in de toekomst wel een meer complete Voedingsmiddelentabel, waarin ook 
de onoplosbare vezels duidelijker te onderscheiden zijn. Daarmee wordt een dergelijke VE-
tabel nuttiger om tot een goede darmvulling te komen. Voorlopig zullen we het evenwel 
moeten doen met de gegevens van het ‘totale vezelgehalte’.  
Als illustratie is zo’n rekensommetje wel goed, maar laten we het vooral niet ingewikkelder 
maken dan het al is, en het vooral praktisch houden. Voor wat betreft groente en fruit: kies 
vooral die soorten waar je echt even op kauwen moet.  
Het advies van ‘30 tot 40 gram vezelstof per dag’ van het ‘Voedingscentrum’ lijkt redelijk voor 
een gezonde, niet opgerekte darm. Vrijwel alle kinderen die met verstoppingsklachten, 
buikpijn en/of vetzucht bij mij op het spreekuur kwamen, gebruikten overigens nooit meer 
dan 10 gram ruwvezel per dag (in een ruwe berekening), wat dus veel te weinig is. 
 

F - De bijlage Kinder WC-brillen vind je in het flipboek ‘Poep-problemen’. Hij hoort 

daar bij het onderwerp over een juiste poep-houding, wat belangrijk is om tot een dagelijks 
goed poep-patroon te komen. Meer over een juiste poep-houding vind je daarin op blz 29. 

wit brood volkoren roggebrood kokosbrood saucijzebroodje appeltaart slagroomtaart

mg vezel 2600 6700 8300 5600 1400 1800 800

kcal 1088 990 815 1785 1484 1065 1317

/ / / / / /

V-quotiënt = mg vezel / calorieën 2,4 6,8 10,2 3,1 0,9 1,7 0,6

vezelgehalte verhouding tot witbrood 1 2,6 3,2 2,2 0,5 0,7 0,3

V-quotiënt verhouding tot witbrood 1 2,8 4,3 1,3 0,4 0,7 0,3

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/poep-problemen.html
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G - Valse Voorlichting & Verleiding 
We leven in een tijd van overvloed. Dat is fijn, maar ook erg lastig om mee om te gaan.  
Want er valt zoveel te kiezen, en daarin probeer je als ouders de juiste keuzes te maken, 
voor ‘gezond’ en toch ook wel voor ‘lekker’. Maar waar mag je op afgaan? Alle aanbieders 
van voedingsmiddelen proberen ons te verleiden om hún product te kopen. Zij allen proberen 
om jouw geld in hun zak te krijgen, en ze zullen zich daarbij nauwelijks om jouw gezondheid 
bekommeren. Ze dóén wel graag alsof zij zich jouw gezondheid aantrekken, maar dat is 
slechts een manier om jou over te halen hun product te kopen. Dit zou je een ‘poging tot 
misleiding’ kunnen noemen. Op zich hoeft daar niet eens zo veel mis mee te zijn, als je het je 
maar steeds zou realiseren, maar dat is natuurlijk niet zo. En zo kan gedurende lange tijd 
een beeld in stand gehouden worden, dat in wezen vals is, met hier enkele voorbeelden : 
- Dat was bijvoorbeeld het geval met de vertrouwde melkreclame van de nationale zuivel-
voorlichting. In de loop der jaren toeterden zij een reeks slogans rond, die heel bekend 
werden en heel betrouwbaar leken, maar het niet zijn: 
        - Joris Driepinter - Driekwart kan per man - Melk is goed voor elk - Met melk meer mans  
        - Melk de witte motor - Een sporter drinkt melk ! - enzovoorts.  
Hoe leuk ook gebracht, maar eigenlijk is dit valse voorlichting.  
“Is melk dan niet goed voor ons?” Oh, best wel, maar met mate. Want melk is niets meer dan 
water, wat eiwit, suiker en vet. Van dat alles kwamen we al niets tekort, en melkvet (‘room’) 
behoort, omdat het dierlijk vet is, tot de niet zo gezonde vetten [16] voor een mens – beter 
dus om magere melk te kiezen. Er zit ook nog kalk en wat vitamine B12 in, en daarmee is 
melk wel een gemakkelijk voedingsbron voor deze stoffen. Met 300 ml melk per dag krijg je, 
naast je ‘gezonde kost’, al ruim voldoende kalk binnen [17], en als je nog een boterham kaas 
zou nemen volstaat 200 ml – want kaas is geconcentreerde melk. Alles wat je meer drinkt 
aan melk (of wat je meer eet aan kaas) is dus eigenlijk ‘snoep’ en trekt je voeding uit even-
wicht. Daarmee ontneemt het je de eetlust voor nuttige voedingsmiddelen, zoals ‘vezels’. 
Door naast natuurlijke melkproducten ook nog allerlei extra gezoete producten op de markt 
te brengen, en dit als ‘melkproduct, dus gezond’ aan te prijzen, zagen de melkproducenten 
hun omzet flink stijgen. Dit heeft de volksgezondheid echter bepaald geen goed gedaan. 
         - “En de voorlichting dat kaas zo gezond zou zijn, klopt die dan ook niet?”  
Voor kaas geldt hetzelfde als voor melk. En daarbij heeft kaas een jaar of twintig geleden 
nog een vreemde, en eigenlijk nogal cynische verandering ondergaan. Vóór die tijd had 
gewone kaas een vetgehalte van ruim 40% - dat heette 40+ kaas. Vet levert per gram 
gemeten 9 kilocalorieën op, dat is ruim twee keer zo veel als de 4 kilocalorieën die 
koolhydraten of eiwit per gram opleveren. Het vet in kaas is hetzelfde dierlijke vet als in melk, 
en daarmee niet zo gezond.  
Maar wat was er een jaar of twintig geleden dan aan de hand? Wel, er werd in Nederland 
veel te veel melk geproduceerd, zodat de melkfabrieken veel room overhielden. Een deel 
daarvan kon men kwijt als room en in koekjes, cakes, brownies enzovoorts. En van het 
overige teveel aan room werd roomboter gemaakt, zodat ook daar veel te veel van ontstond 
en men van een ‘boterberg’ sprak. Die moest men érgens kwijt, zodat deze boter goedkoop 
werd verkocht aan het Oostblok, en aan ons zelf als extra goedkope ‘kerstboter’ - opdat wij 
maar extra vet zouden consumeren. Dat leverde echter geen winst op, en dus verzonnen ze 
wat anders: Als je nu nóg meer van dat vet in die 40+ kaas zou stoppen? En dus werd er 
toen 8% meer (ongezond) vet in de kaas gestopt en heette gewone kaas ineens ‘48+ kaas’. 
Daarmee betaal je dan zomaar de prijs van kaas voor dat (ongewenste) extra vet. 
Het verhaal bij het melkeiwit is nauwelijks minder beschamend: Veel ervan ging als melk-
poeder onder het mom van ‘ontwikkelingshulp’ naar Afrika e.a. – dus naar mensen die niet of 
nauwelijks gewend zijn aan melk, en er daardoor buikpijn of zelfs diarree van kregen. 
De zuivelindustrie is slechts één voorbeeld uit vele producenten die zich te buiten gaan aan 
voedingsvoorlichting die onze gezondheid als focus zegt te hebben, maar die in werkelijkheid 
vooral gericht is op de eigen winst.  
- Zo is ook fruit gezond, maar hoeveel fruit heb je echt nodig? Voedingtechnisch is fruit niet 
veel meer dan suikerwater, wat vitamine-C en wat vezels. Voor wat betreft deze vitamine zou 
je aan één stuk fruit per dag al voldoende hebben. En de hoeveelheid vezels in fruit valt niet 
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echt mee. Alles wat je meer dan dat ene stuk fruit eet is dus eigenlijk onnodig, ontneemt je 
de ‘gezonde eetlust’, en is dus: ‘snoep’. Ten aanzien van fruit vind je ook in de meest recente 
versie van de Schijf van vijf nog steeds wat scheefgroei (voedingscentrum.nl). Want van het 
advies “Veel groente en fruit” is slechts veel groente nuttig [12 ad].  
Dit steekt nog eens extra doordat modern inzicht [6] duidelijk heeft gemaakt, dat fructose ‘het 
hele jaar door’ toch niet zo gezond is [31] – fructose wordt in ons lichaam heel anders 
verwerkt dan glucose – hooguit nuttig voor een speklaag om een barre winter door te komen.  
Maar fruit kent door onze koelpakhuizen en wereldwijde transport geen seizoen meer en is 
het hele jaar volop te koop, terwijl wij door goed verwarmde huizen aan den lijve geen barre 
winters meer ervaren. Jammer dus, dat het Voedingscentrum nog steeds adviseert om “veel 
fruit” te eten, terwijl dit in gezondheidsperspectief achterhaald is. Net zo jammer overigens 
als hun zuiveladvies: “genoeg zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas”, een vaag advies, dat nog 
steeds ruimte overlaat voor een (te) ruime zuivelconsumptie. Ten aanzien van de zuivelvet-
consumptie adviseren ze inmiddels wel om dit te reduceren, maar dit heeft nog steeds niet 
geleid tot het afstappen van 48+ kaas als standaard. 
          Reclame en (valse) voorlichting vormen slechts één manier om ons te verleiden tot het 
nuttigen van producten die eigenlijk niet goed voor ons zijn, of om er meer van te kopen dan 
we nodig hebben – of meer dan goed voor ons is. Maar er zijn in het dagelijks leven heel 
veel manieren, waarop producenten ons proberen te verleiden om hun ‘lekkers’ te kopen. En 
conditionering (‘verborgen verleiders’) vormt daarin het sterkste wapen. 
 

H - Conditionering 
Ivan Pavlov was een Russische wetenschapper, die in 1904 de Nobelprijs won.  
Hij verwonderde zich over het verschijnsel dat honden al beginnen te kwijlen wanneer ze het 
voedsel zíén, dat hen zal worden aangeboden.  
Hij ging een stap verder en liet een bepaald geluid horen vóórdat hij het voedsel aanbood. 
Daarna onderzocht hij of deze honden ook al begonnen te kwijlen (en maagzuur aan te 
maken) zodra ze alleen nog maar dit geluid hoorden – en dat bleek inderdaad het geval.  
Dit fenomeen noemen we ‘conditionering’. Het speelt een belangrijke rol, ook bij de mens.  
En het treedt niet alleen bij ‘horen’ op, maar veel meer nog bij ‘zien’, en al helemaal bij 
‘ruiken’. Denk nu bijvoorbeeld even goed aan het uitknijpen van een partje citroen – door de 
gedachte alleen al aan dit zure beeld loopt het water je in de mond. Conditionering is een 
heel sterk wapen, dat door de producenten van voedingsmiddelen (en bepaald niet alleen 
door hen) volop wordt ingezet. 
 

I - Trek of honger? 
Nog even een opmerking over ‘trek’ en ‘honger’: honger is heel sterke trek. Maar trek 
betekent vaak ook de behoefte aan iets lekkers, en dat is verwarrend. Want ook zonder de 
geringste honger kan je wel degelijk trek hebben in (of ‘snakken naar’) iets lekkers. 
 

J - Dwang en voeding verstaan elkaar niet 
Dwang is niet goed – en het werkt niet om eten binnen te krijgen, net zo min als om een kind 
te laten poepen of te doen slapen. Wellicht overbodig om te noemen, maar ik doe het toch: 
Fysieke dwang gebruiken om voeding binnen te krijgen is niet alleen niet goed, het werkt 
averechts. Echt niet doen.   
Is onze aanpak dan vrijblijvend? Ja en nee. Je kind is echt vrij om te bepalen hoeveel hij eet, 
maar door jullie selectie in de voedingskeuze ontstaat bij te weinig eten echt honger – en 
honger is een prikkel die onbedwingbaar is. Wél is het een ouderlijke taak om je kind aan de 
eettafel te zetten als het tijd is om te eten, gemeenschappelijk, dat is níét vrijblijvend. Net zo 
goed als dat jullie er voor zorgen dat je kind op tijd in bed ligt. Of, dat je kind op gepaste 
tijden op de WC zit (zie daarvoor blz 29 van het flipboek ‘Poep-problemen’). 
Dwang is in het regelen van lichaamsfuncties als eten, poepen en slapen totaal niet zinvol. 
Maar in het ermee omgaan kun je wel duidelijk en consequent zijn – dát schept de juiste 
voorwaarden ervoor.  

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/poep-problemen.html
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K - Zo nodig pedagogische hulp 
Pedagogische hulp uitsluitend om je kind deze sobere voeding te laten eten is niet zinvol. 
Het enige dat daarvoor werkt is ‘trek / honger’, en dat wel op een echt vriendelijke manier, 
zoals beschreven onder ‘Van ‘Moeizame eter’ naar ‘Voeding in Evenwicht’ op deze website. 
Natuurlijk is het niet leuk om je kind ‘lekkers’ te onthouden, terwijl ‘alle vriendjes dat nog wel 
krijgen’. En het is naar om te zien als je kind honger heeft doordat hij niet wil eten wat de pot 
schaft. Maar buikpijn / verstoppingsklachten / vetzucht zijn ook naar, én dat zijn serieuze 
signalen dat de huidige voedselkeuze niet goed was. Het is dus echt een kwestie van ‘even 
volhouden’, want honger is echt sterker dan stijfkoppigheid – troost je kind, maar geef niet 
toe. 
Wel staat voorop, dat deze voedings-aanpak alleen zin heeft als je er als ouder(s) echt van 
overtuigd bent dat dit de juiste manier is. Dán kun je consequent zijn zonder boosheid of 
verdriet [Bijlage J]. Maar als het, ondanks die overtuiging toch nog niet lukt om zo streng te 
zijn dat je al dat lekkers aan je kind kunt onthouden, omdat je het toch nog ‘te zielig’ vindt, 
dan kan orthopedagogische hulp welkom zijn. 
  

R - Groenten-hapje  zelf maken 

Prefab groentenhapjes (‘potjes’) zijn erg gemakkelijk, maar er kleven enkele bezwaren aan. 
– Vezels zijn er vaak uit verwijderd – nadelig voor een goede darmfunctie. 
– De textuur is vaak erg gladjes, ‘gezeefd’ – voelt glad in de mond, waardoor de baby niet 
went aan een wat grovere textuur. 
– Meerdere fabrikanten mengen er wat suiker bij – dat moet je niet willen. 

En zo lastig is zelf maken niet, Vanaf 3 maanden kun je met een klein beetje 
groente beginnen, maar niet elke groente is geschikt voor baby’s:  
- Wel geschikt zijn andijvie, spinazie, spruitjes, chinese kool, spitskool, broccoli, bloemkool, 
worteltjes, pompoen, doperwtjes 
- Niet geschikt zijn: prei, uien, knoflook. Harde koolsoorten (rode en witte kool) liever niet het 
eerste half jaar. 
Je hoeft ook niet elke dag een andere groente voor te schotelen. Zo kun je, bijvoorbeeld als 
je broccoli eet, wat extra kopen voor de baby. Blancheer dit (3 minuten koken) en verdeel het 
in (bv) 10 dagelijkse porties van circa 50 gram, die je in aparte zakjes invriest. Dan heb je 
voor ruim een week groente voor je kind, ook als je zelf prei eet. Tijdig uit de vriezer halen 
zodat het zelf ontdooit, kortdurend koken of stomen (niet langer dan 10 minuten) en pureren 
– niet zeven, en klaar is Kees. Ook op het internet zijn voor het zelf maken van groente-
hapjes allerlei aanwijzingen voor te vinden. Veelal wordt daar pas met 4 maanden mee 
begonnen, wat een iets andere keuze is. 
 

O - Voedings-dagboek – VOOR JE BEGINT  s.v.p. dit maken 
Van wat de hele dag gegeten en gedronken werd dient genoteerd te worden: 
- brood: Is het voorgesneden door de bakker of snijd je het zelf, het aantal boterhammen per 
dag, het soort brood. En waarméé wordt het belegd en hoe dik is het beleg? 
- het aantal aardappelen, hoeveel rijst of pasta,  
- hoeveel volle eetlepels groente,  
- hoeveel vlees,  
- toetjes e.d. 
- tussendoortjes: Welke snoepjes, chips, fruit, snacks, en hoeveel daarvan die dag. 
- en alles wat gedronken is, wat en hoeveel? (meet met een maatbekertje even hoeveel er 
gaat in zijn eigen kinderbeker). 
Het is belangrijk om nu eerst te gaan zorgen voor zo’n drie dagen durend voedings-dagboek 
en om nu nog niet verder te lezen, want als je nu verder leest gaat dat je keuzes 
beïnvloeden, en dan krijg je geen echte duidelijkheid meer.  
 
 
 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/moeizame-eter.html
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P - Poep-dagboek – VOOR JE BEGINT  s.v.p. dit maken 
‘Poep is vies’ en daar houd je je dan ook liever niet mee bezig. Veel mensen kijken na het 
poepen dan ook niet meer achterom in de pot om te bekijken hoe hun poep er uit ziet – 
‘gauw doorspoelen, weg ermee’. Het wordt ook ‘niet netjes’ gevonden om er over te praten, 
en dus praten we er niet over. Zelfs als je heel intiem met elkaar bent, zoals met je 
levenspartner, dan weet je veelal niet hoe zijn (of haar) poep er uitziet. 
En dan begin ik nu uitgebreid over poep, en vraag ik ineens om een ‘poepdagboek’ bij te 
houden, waarbij vorm en dikte van groot belang zijn en goed genoteerd moeten worden.  
Dat gaat tegen ieders gevoel van beschaving en eigenwaarde in. Vooral voor tieners blijkt dit 
moeilijk. En toch hebben we dit echt heel hard nodig voor een goede begeleiding !  
        De vorm van de poep dien je echt goed te bestuderen voor een goede omschrijving in 
het poep-dagboek, met termen als ‘keuteltjes’, ‘frikandel’, ‘kroket’, ‘bal’, ‘worst’, ‘hoop’, ‘flod-
dertjes’ of ‘vloeibaar’ (zie de tekeningen in de lijst “Poepvorm en - dikte” Bijlage Q blz 36 [1 & 
2]). Daarbij is het voor de eerste vijf vormen in die lijst echt nodig om steeds de (met liniaal) 
gemeten dikte in millimeters te noteren – je mag niet volstaan met je ‘timmermansoog’.  
Maar hoe is die poep te meten? Ik zie sommigen van jullie al moeilijk kijken, want als die 
poep al meteen verdwijnt in een ‘plonsputje’, dan zie je hem nauwelijks meer – zie Bijlage B 
op blz 28/29. Lengte of kleur zijn niet belangrijk, maar de vermelding ‘hard’ of ‘zacht’ wel 
weer (‘zacht’ is te vergelijken met smeuïge pindakaas). Ik kan best begrijpen dat er 
weerstand bestaat tegen zo’n dagboek, en vooral tegen dat meten van de dikte, maar de 
dokter (en jij ook zelf) heeft die vorm en exacte dikte echt nodig om je verder te kunnen 
helpen.  
Die “Poepvorm en –dikte” lijst is ervoor omdat niet iedereen het even gemakkelijk vindt om 
goed te omschrijven wat er aan je poep te zien is. Daarom een lijst met allemaal tekeningen 
van poep-vormen met diktes, elk met een van de bovenstaande namen. Best raar hè, om 
poep de naam van voedingsmiddelen te geven? Dat begrijp ik wel, maar alleen met zulke 
termen krijgen we duidelijkheid, omdat iedereen wel een kroket, gehaktbal e.d. kent. Die lijst 
gebruikte ik al tientallen jaren, maar toen een dergelijke lijst in 1997 door de Universiteit van 
Bristol werd geïllustreerd met 7 poepvormen, ben ik ook die vormen gaan gebruiken.  
Wat ik in die Bristol-lijst [1] echter miste, dat waren twee belangrijke vormen, terwijl ik twee 
andere van die lijst overbodig vond. In hun nieuwere versie, waarin weliswaar die overbodige 
vormen zijn weggelaten, mis ik nog steeds de ‘hoop’ en de ‘bal’, en juist die zijn van belang: 
–    Zo bekend als in ons spraakgebruik ‘een hoopje’ is om op een nette manier over poep te 
praten, op de Bristol-lijst komt de ‘hoop’ als vorm niet voor. En dat is een gemis, want dit 
woord geeft precies de vorm aan van wat er mee bedoeld wordt. Een ‘hoop’ is zacht, zo 
zacht dat een worstje tot een torentje opkrult, of nog zachter zodat het torentje wat inzakt. 
–    Veel minder bekend, maar opvallend en ook echt belangrijk is de ‘bal’. Dat is poep in een 
stevige bolvorm welke in een week of meer is opgebouwd en pas dan, als bij een bevalling, 
geloosd wordt. Dat steeds moeten ophouden is naar, en het lozen daarna is pijnlijk.  
Een kind probeert die pijn te vermijden door dit zo lang mogelijk op te houden – met als 
gevolg, dat de bal steeds groter wordt en het poepen, zij het dus weinig frequent, daardoor 
juist pijnlijker. Dat zijn veelal ook de kinderen, die tussendoor wat poep kwijtraken, vaak in de 
vorm van wat zachte floddertjes poep, in de WC of in hun broek.  
Bij een poep-dagboek van slechts een week kan zo’n bal gemakkelijk gemist worden, terwijl 
zo’n grote poep-bal juist zo belangrijk is door de informatie die hij geeft over de endeldarm.   
           In deze voorlichting hanteren we dus onze eigen [2] voorbeeldlijst ‘Poep-vorm + -dikte’ 
(zie blz 34). De poep-vormen waar we naar moeten streven zijn ‘e’ de ‘gladde worst’ en de 
‘hoop’ ‘f’. Alleen zulke poep, dagelijks geproduceerd, geeft een goede aanwijzing dat de 
voeding evenwichtig van samenstelling was – en op zo’n evenwichtig voeding wordt je niet 
gauw te zwaar/te dik.  
           

Bewaar zowel het drie-dagen-Voedingsdagboek als het twee-weken-poepdagboek goed, om 
deze als uitgangspositie te kunnen vergelijken met latere dagboeken. 
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