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Een mens eet zoals hij leeft 
Hoe je met voeding omgaat past bij je manier van leven. We eten en drinken niet meer 

alléén om in leven te blijven, want eten is ook lekker, en samen eten is gezellig. En als er iets 

te vieren is, horen daar eten en een glaasje bij. Een bezoek van vrienden luister je op met 

minstens wat te drinken en wat lekkers erbij. Maar eten troost ook, zoals een koekje op een 

beschadigde knie bij tranen van je kind. Of omdat je je eenzaam voelt, een bordje spaghetti 

of bonbons voor jezelf. En als je je váák wat verdrietig voelt, dan kan je gewicht daar aardig 

door uitdijen. Blij kan iemand worden van een exquise wijn in een sterrenrestaurant, maar 

van een fles appelsap in een pakket van de voedselbank ook. 

          Hoe iemand leeft, woont, zich kleed, eet, zijn vrije tijd besteedt, wordt tegenwoordig 

vaak ‘Leefstijl’ genoemd. Leefstijl is afgeleid van ‘lifestyle’. ‘Manier van leven’ zou natuurlijk 

ook goed kunnen, maar het half Engelse ‘leefstijl’ heeft het duidelijk gewonnen van ‘manier 

van leven’. Dagbladen en allerlei glossy magazines richten zich graag op leefstijl en bieden 

een inkijkje in leven en leefstijl van andere (vaak bekende) mensen. 

          Waar we het op deze site vooral over zullen hebben is over Voeding, in relatie tot 

Leefstijl en Gezondheid. In m’n praktijk als kinderarts ben ik daar al tientallen jaren druk mee 

geweest, alleen heette het toen nog geen Leefstijl. Maar nu er zelfs over Leefstijl-

geneeskunde wordt gesproken, kan ook ik niet meer om die term heen. Een gezonde 

leefstijl, met een belangrijk accent op voeding, blijkt steeds duidelijker hét wapen tegen 

onze welvaartsziekten te zijn, al is goed onderzoek hiernaar lastig vorm te geven [139] & 

[Bijlage M]. Het valt te hopen, dat de leefstijl-aanpak van Poepproblemen, ‘Buikpijn’ en Te 

Dik zijn, met dit inzicht terrein zal winnen. Want ook déze klachten hebben wel degelijk heel 

veel met luxe-voeding te maken, en verbeteren bij ‘normalisering’ van de voeding, terwijl de 

gebruikelijke methoden deels falen, en soms zelfs schadelijk zijn. Voor alle duidelijkheid, 

deze aanpak geldt niet alleen kinderen – het geldt voor alle leeftijden. 

          Door die ontwikkeling leek het zinvol om de Leefstijl-items uít de drie flipboeken 

‘Buikpijn’, ‘Poepproblemen’ en ‘Te Dik’ in een apart flipboek te plaatsen, te lezen als 

voorbereiding op deze drie boekjes: veel dubbele leefstijl-gedeelten in deze drie boekjes zijn 

hiermee vermeden. Wel zo gemakkelijk, ook voor professionals die ze alle drie willen lezen. 
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Leefstijl in Voeding 
Bij leefstijl aspecten als kleding of vakanties merk je de consequenties van je keuzes direct 

in je portemonnee. Bij ‘uit eten’ ook, maar bij je ‘gewone dagelijkse kost’ veel minder. Maar 

voor jullie lijf heeft juist ‘hoe je eet’ consequenties, niet alleen het bekende ongemak van een 

te dik lijf, maar ook aandoeningen die vaak pas (te) laat zich knalhard kunnen aandienen. 

Hoe eten júllie, en hoe bereid ben je om erover na te denken of dat niet beter ánders kan? 

En dan wil ik het daarbij voornamelijk over jullie ‘dagelijkse kost’ hebben – feest is toch een 

wat ander verhaal. 

Waarom zouden we het over Leefstijl moeten hebben? Ieder kiest toch zelf voor wat het best 

bij hem past en wat hij het prettigst vindt? 

Dit laatste is zeker zo, maar of jouw leefstijl het beste bij jouw lijf past, is maar de vraag. 

Gelukkig kan ons lichaam heel wat hebben, en heeft het voor allerlei situaties een flinke 

reservecapaciteit, een ruime buffer waardoor we niet meteen in de problemen raken als we 

ongezond bezig zijn. Maar als er tóch problemen ontstaan, moet je je realiseren, dat je niet 

een béétje verkeerd bezig bent, maar flínk, omdat dan kennelijk zelfs die buffer al is 

opgebruikt. 

Waaraan merk je, dat je qua leefstijl al flink over de schreef bent gegaan?  

Het vervelende is, dat je als volwassene dit vaak pas merkt als er al iets echt fout is gegaan. 

De meest vriendelijke signalen zijn dan bijvoorbeeld obesitas (te dik), suikerziekte (type 2), of 

hoge bloeddruk, als je het geluk hebt dat je dokter deze tijdig meet – want zoiets merk je 

vaak zelf niet. Dit zijn nog signalen die, als je er goed naar luistert, je kunnen doen besluiten 

je leefstijl op gezondere manier aan te passen. Doe je dat niet, dan loop je later een 

verhoogde kans op hart- en vaatziektes en andere ‘welvaartsziektes’. 

      En bij kinderen? Op de kinderleeftijd is het aantal klachten door een minder gezonde life-

style nog klein, maar het gaat ook bij hen wel degelijk om enkele klachten, die heel serieus 

kunnen uitpakken, en de hele volwassenheid door een ongezonde rol kunnen blijven spelen: 

- Te dik zijn    - ‘obesitas’ 

- Poepproblemen    - ‘obstipatie’ 

- ‘Buikpijn’klachten - ‘chronisch recidiverende buikpijn’ (CRB) 

- Bijziendheid           - ‘myopie’ (zie Nieuws van 12-12-2017 en verschillende goede sites) 

Doordat deze klachten op de kinderleeftijd vaak nog niet zoveel indruk maken op ouders, is 

de bezorgdheid hierover veelal beperkt. Toch is het goed om er wél aandacht voor te 

hebben, want al op kinderleeftijd kunnen deze klachten wel degelijk serieus zijn. En vooral is 

het goed om ook rekening te houden met hun verre toekomst. Ook die is echt reden om eens 

serieus over ‘leefstijl’ na te denken, en om er wat mee te gaan dóén. 

Bij volwassenen, maar ook bij kinderen is een van de meest in het oog springende 

ongemakken obesitas, te dik zijn. Nu hoef je ‘wat dikker’ niet onplezierig of lelijk te vinden. 

En een term als “Hollands welvaren” (mag natuurlijk ook “Turks” of “Marokkaans welvaren” 

etc. zijn) klinkt best positief, maar érg dik is op z’n minst ongemakkelijk. Je merkt het bij het 

aankleden, bukken, overeind komen, sport enz. Je sjouwt extra kilo’s mee, en bent sneller 

buiten adem. Dit kan al op jonge leeftijd levensgeluk flink verstoren, mede doordat dikke 

kinderen in het spel moeilijker kunnen meekomen, en vaker gepest worden. Door die 

toename aan dikte, zien we tegenwoordig een nare aandoening als suikerziekte (type 2) al 

vaker op jonge leeftijd, iets wat twintig jaar geleden bij kinderen nog vrijwel niet voorkwam. 

Dikke mensen zag je zo’n zestig jaar geleden nog nauwelijks. Dit kun je mooi terugzien op 

talloze documentaire filmpjes uit die tijd. Sindsdien zijn we als West-Europese bevolking 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/nieuws.html
https://openbeelden.nl/media?q=&p=383&date=1950&uploaded=&_searchlang=&license=&sf=created&so=down&offset=50&max=10#video
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steeds maar dikker geworden, de Amerikanen waren dat al twintig jaar eerder. En welk 

‘excuus’ er daarbij ook wordt aangevoerd (aanleg, erfelijkheid e.d.), niemand ontkomt aan 

het feit dat het hierbij om leefstijl, en vooral om voeding gaat: 

Maar ik eet en beweeg heel normaal !  -  wat is de ‘Norm’ ?? 
Bezien vanuit de huidige tijd zal je inderdaad ‘heel gewoon’ eten, maar is dat ook normaal? 

          Wat is ‘normaal’? – dát is de ‘hamvraag’.  

Daar zou je eindeloos over kunnen redetwisten, maar dat doen we niet. Want binnen het 

woord normaal zit het woord ‘norm’. Het gaat er dus om van welke norm je uitgaat?  

Als je als norm stelt: “Gewone gezonde voeding”, dan ben je er nog niet, want wat versta je 

onder ‘gewone gezonde voeding’? Je zou onze Nederlandse voedingsgewoonten als ‘norm’ 

kunnen nemen. Maar neem je dan de voeding van nú als ‘norm’, of die van honderd jaar 

geleden? En zou je ons land wel als ijkpunt willen nemen voor ‘dé norm voor de mens’, 

want dat is toch eigenlijk de norm die we zoeken. Daarom zou je het liefst een veel ruimer 

kader kiezen voor ‘de norm’ van voedsel en wat er in je lijf mee gebeurt, bij voorkeur zelfs 

een ‘wereldwijd’ kader. Maar hoe dan? Want voedsel in Amsterdam ziet er zo heel anders uit 

dan bijvoorbeeld in Marrakesh, en binnen Amsterdam én binnen Marokko zijn er ook nog 

heel grote verschillen, om over de rest van de wereld maar te zwijgen. Met al die verschillen 

tussen menselijke gewoontes komen we er dus niet uit om ‘de norm’ te vinden. 

          Maar in welk opzicht kan je mensen dan wél goed vergelijken qua voedsel?  

Dat is in de verwérking in ons lijf 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 (van welke tint dan 

ook) en onze darm, zowel in bouw als in functiemogelijkheden. Dat is een wereldomvattend 

en universeel gegeven, en dus een ankerpunt in onze zoektocht naar ‘normaal’. Dus wat is 

meer representatief dan om de verwerking van ons voedsel in ons lijf, in onze darm als 

uitgangspunt te nemen?  

Onze darm heeft zich in de loop van miljoenen 

jaren geëvolueerd (ontwikkeld) tot die van de 

‘moderne mens’. ‘Modern’ wil hier zeggen: de 

mens zoals die sinds honderdduizend jaar 

geleden (of volgens het Bijbelse 

scheppingsverhaal: zesduizend jaar) zijn 

huidige vorm kreeg. In die miljoenen jaren 

durende ontwikkeling van de mens hebben de 

mogelijkheden van onze darm zich steeds 

ontwikkeld in gelijke tred met de beschikbare 

voeding – en die voeding veranderde qua 

basale samenstelling de laatste duizend 

eeuwen eigenlijk maar weinig. Onze darmen 

hebben niet alleen een vorm en functie die al 

duizend 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. Die ‘natuurmens’ (je mag 

hem ook ‘oermens’ noemen) is een helder 

gegeven, en daarmee is hij een goed 

uitgangspunt voor het vaststellen van wat je 

als ‘normaal’ zou moeten beschouwen. 

Daarom nu eerst nog wat meer over hen.   

                                                         ‘Holenmens’, met dank aan Wikipedia en Margaret A. McIntyre 
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Onze ‘oer-ouders’ en hun leefstijl 
In de miljoenen jaren van zijn ontwikkeling heeft de mens voedsel gezocht, rondtrekkend, 
jagend, plukkend en gravend. Het was een hele klus om dagelijks voldoende voedsel 
bijeen te scharrelen, en wat hij te pakken kreeg was heel basaal voedsel, 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 als er ergens te weinig voedsel was, moest hij verder trekken. Wat er 
aan voedsel te vinden was, verschilde ook sterk met het jaargetijde. En wat hij in de natuur 
vond, selecteerde hij voornamelijk op wat ‘eetbaar’ was en wat niet. Veel eetbaars wás er 
niet, zodat hij al blij was als hij en zijn gezin geen honger hoefden 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 voedings-
patroon, 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 in de meeste kontrijen bestond uit knollen, zaden, bonen, 
noten, bladgroente, en als het meezat mager vlees bij een geslaagde jacht (wilde dieren 
hebben alleen in het najaar wat meer onderhuids vet) of vis (schaaldieren). Een sobere 
voeding, meestal zonder véél 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 – 
véél fruit was er altijd maar éven, en op veel fruit blijken we dan ook niet op gebouwd te 
zijn [6]. Het was ook een voeding 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 naar voeding 

die wij als ‘normaal’ kunnen bestempelen”.  

Dat is zo, maar relevant is het nog wel degelijk. Want die zogenaamde oertijd heeft qua 

voeding voor ‘de gewone man’ nog heel lang voortgeduurd. Pas honderd jaar geleden 

kwam daar wat verandering in (zie blz. 12).  

Het is dus niet eens raar om ons qua voeding te spiegelen aan onze ‘oer-ouders’ – dat is 

al een belangrijke constatering. Maar er is méér in de wereld, en daarom is het goed, om 

voor extra onderbouwing ook nog wat verder om ons heen te kijken, hoe daar wordt gegeten. 

 

Volksvoedsel in de wereld om ons heen 
In de jaren, die ik als tropendokter in het noordoosten van het huidige Congo (Centraal - 
Afrika) doorbracht, zag ik daar een gezond gevoede bevolking, en geen dikke mensen, 
hoewel er voedsel te over was. Dat vond ik een opmerkelijk gegeven.  
Daarbij komt, dat ik er geen van de ziektes zag, die wij in de westerse wereld ‘welvaarts-
ziekten’ noemen, zoals hart- en vaatziektes. En zelfs ontbraken daar ook allerlei bij ons 
bekende klachten aan de ingewanden, zoals verstoppingsklachten, galstenen, galblaas-
ontsteking of blindedarmontsteking. Buikpijn zag ik wel veel, maar dan vooral veroorzaakt 
door darmparasieten (door gebrekkige hygiëne), die met medicijnen goed verjaagd konden 
worden.  
Het volksvoedsel was er sober en, doordat daar niet alleen de knol van de cassaveplant 
werd gegeten – zoals op de meeste andere plaatsen in de wereld – maar ook het blad, 
was dit voedsel flink vezelrijk. Het bestond verder uit zaden (rijst), peulvruchten 
(aardnoten) en wat palmolie.  
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Verder fruit zodra dat rijp was, heel weinig vlees (pietsje kip, vis of ander gedierte). En 
doordat de grond en het klimaat er zeer vruchtbaar waren – waar je wat fruitrestjes liet 
vallen, ontkiemden de zaden binnen de kortste keren – had niemand honger. Al met al: 
een ‘gezonde kost’ voor iedereen.  
 
 

Wést-Afrika ken ik vooral doordat ik er in de loop van vijfentwintig jaar veel te voet heb 
rondgetrokken. De voeding daar is uiterst sober en bestaat voornamelijk uit dikke pap van 
parelgierst, een beetje ui en tomaat, en soms een pietsje vlees. Seizoens-fruit af en toe. 
Doordat de gierstkorrels niet helemaal ontdaan worden van hun kaf, bevat deze voeding 
nog redelijk wat vezel - hoewel lang niet zoveel als in Noordoost-Congo. 
 
Kijkend naar andere niet-westerse culturen, en zelfs westerse culturen, valt op dat op bijna 
alle plekken ter wereld waar de westerse overdaad nog niet al te zeer is doorgedrongen in 
de lokale voedingsgewoonten, dat de samenstelling van het volksvoedsel eigenlijk redelijk 
vergelijkbaar is met elkaar, ondanks alle verschillen (m.u.v. arctische gebieden, rond N- & 
Z-Pool).  
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 verschillend 
lijkt, blijkt de basis ervan bijna 
steeds dezelfde te zijn:  
Een hoopje gekookte 
meervoudige koolhydraten, 
dus pap, puree of pasta, 
gemaakt van granen of 
knollen op je bord – meestal in 
een schaal voor de 
gezamenlijke maaltijd. Soms 
ook peulvruchten, die het 
voordeel hebben eiwitrijker te 
zijn. In of rond dat hoopje 
wordt een kuiltje [a] gemaakt 
of kommetje gezet, waarin 
een beetje kruidige saus wordt 
gegoten voor de smaak, en 
voor wat vet. Echt een klein 
beetje, want vet (olie) was 
schaars en duur. Daarbij een 
pietsje vlees of vis op 
zondagen of marktdagen. 
          Hoe dat eruitziet? Kijk nog even naar eigen land: 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’. Zie ook het oude 
gezegde: “Honger maakt rauwe bonen zoet”. 
En zo aten de Italianen een bord spaghetti met één lepel tomatensaus ‘voor de smaak’ er 
over; onze 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? 
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Eigenlijk gaat dit verhaal dus over ‘sober’ voedsel, over eten wat je ‘nodig’ hebt. Want 
waar het bij dagelijkse voeding echt om gaat is, dat deze is afgestemd op wat je lichaam 
nodig heeft, niet minder maar ook niet meer. Voeding die gewoon smakelijk is, genoeg om 
er een verzadigd gevoel van te krijgen, en waarbij je niet de aanvechting krijgt om er meer 
van te eten dan je werkelijk nodig hebt. Dát blijkt ‘de VoedingsNorm’ te zijn die je globaal 
gesproken terugvindt in het meeste volksvoedsel van over de hele niet-rijke wereld, een 
‘norm uit noodzaak’ die ook voor onze oer-ouders gold. Een norm ook, naar welke onze 
darm zich gevoegd heeft in zijn ontwikkeling. Op al die plekken van de niet-westerse  

Wereld hebben ‘onze’ welvaartsziekten nog geen kans gekregen – met uitzondering van 
de enkele rijken, die zich veel luxe permitteren. En daarbij kun je met die ‘norm’ welvaarts-
ziekten én 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 er overheen. Toen ik protesteerde kreeg ik als ‘extra’ een klein beetje 
geraspte kaas er bovenop. 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 én met flink wat kaas er overheen. Dát was pas 
smullen, ‘je at je vingers erbij 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 mijn sobere 
bordje spaghetti uit Italië niet eens meer tegen. Op alle plaatjes 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 er meer van te eten. 
En al zou je elke dag slechts 10% meer eten dan nodig, dan gaan die dagelijkse tien 
procenten bij elkaar optellen, waardoor je speklaag groeit en je echt uitdijt. Er is niet veel 
op tegen om af en toe ‘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 daar de bijeen geroerde restjes van het feestmaal van de dag tevoren, 
de echte rijsttafel. Die werd slechts bij bijzondere gelegenheden opgediend, en dat 
voornamelijk bij de ‘gegoede stand’. 
 

 

Deze overal sobere basisvoeding, dat is dus eigenlijk die ‘Norm’ waar we naar 
op zoek zijn.  
Met een op al die plekken van de wereld vergelijkbare samenstelling en hoeveelheid van 
voedsel, dát zijn de vorm en maat van de voeding waar ons lijf ‘op gebouwd’ is. 
 

Moeten we daar dan naar terug? Want dat ‘volksvoedsel’ is wel héél sober. Daar heeft toch 
niemand die in onze huidige luxe-wereld is opgegroeid nog zin in! 
Nee, en dat zal veel mensen niet gaan lukken ook, met zoveel verleidingen. Maar het 
uitgangspunt, dat je er goed aan doet om als dagelijkse kost voor sobere voeding te kiezen, 
dat is wél haalbaar en veel gezonder dan al dat ‘extra lekkere’ eten dat we nu krijgen. En 
hoewel “Zo lekker, dat je je vingers erbij opeet” een in dit opzicht grappige uitdrukking is, is 
het ook een metafoor voor ons huidige voedingspatroon. Want hoewel niemand z’n vingers 
zal opeten, kun je dit ook lezen als: “Zo lekker en veel, dat het je gezondheid schaadt”.  
Maar leer, dat gezond eten ook lekker is, zij het dan ‘niet-extra-lekker’. De ‘Schijf van vijf’ 
helpt je goed daarbij – wél met enkele kanttekeningen van onze kant (zie blz. 28 & 29). 
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Maar hoewel we, wat het zoeken naar onze ‘norm’ betreft, flinke stappen verder zijn 
gekomen, missen we nog een wezenlijk bestanddeel in onze voeding: vezelstoffen. Alle 
geleerden zijn het er wel over eens, dat onze voeding voedingsvezel dient te bevatten, maar 
aan het enorme belang ervan in het voorkómen (en behandelen) van de klachten en ziekten 
waar we het hier over hebben, wordt zelfs door een aantal hooggeplaatste kinderartsen 
getwijfeld. Daarom na de observaties bij onze oer-ouders hiervóór, nu ook nog observaties 
uit de derdewereld, die heel duidelijk voor zich spreken: 
 
 

 

Voedingsvezel & poep 

Een basaal inzicht in vezelrijkdom van voeding, kreeg ik door bij geregelde ontmoetingen 
met de resten ervan, menselijke poep dus, niet meteen m’n hoofd vol afkeer weg te 
draaien, maar door er eens wat beter naar te kijken. In onze westerse wereld komen we 
gelukkig niet vaak meer andermans poep tegen, maar in grote delen van de derdewereld 
ligt dit anders: 
          Een toilet of poepputje hebben de meeste hutten er niet, en iedereen moet voor de 
‘grote boodschap’ dus even het dorp uitlopen. En dus kom je rond de dorpen veel poep 
tegen, ook mensenpoep. Hard keutelig is die poep zelden. Lang blijft het er trouwens niet 
liggen, want allerlei dieren doen zich er graag tegoed aan.  
Wat je hebt aan zulke observaties? Ze vertelden mij, dat verstoppingsklachten zeer 
ongebruikelijk zijn bij gebruik van een sobere (en daardoor ruim vezelhoudende) voeding. 
Over de steden in deze ontwikkelingslanden heb ik het nu niet – daar is het traditionele 
voedingspatroon zich in rap tempo aan het ‘verwestersen’.  
 

Maar echt onderzoek is dit natuurlijk nog niet. Veel basaal onderzoek op poep-gebied is 
trouwens nooit verricht. Ene professor Burkitt deed dit wél. Hij deed in de zestiger jaren 
van de twintigste eeuw bevolkingsonderzoek onder grote groepen mensen [9], afwisselend 
op een Londense kostschool, en op het platteland van Uganda. Op beide plaatsen woog 
hij nauwgezet af hoeveel poep iemand dagelijks produceerde. En wat bleek: iemand in 
Londen produceerde gemiddeld zo’n 125 gram poep per dag, maar iemand in Uganda wel 
450 gram, dus 3½ x zoveel! Daarbij was de tijd die de voedselresten in de darm er over 
deden om als poep geloosd te worden bijna 3 x zo kort. Er klonk ten aanzien van de 
conclusies van dit onderzoek de nodige kritiek, maar dat betrof vooral uitspraken over het 
voorkomen van darmkanker. Het zal ieder duidelijk zijn dat je met zo’n Ugandese 
poepproductie geen verstopping kúnt krijgen, want met bijna een pond poep zal je toch 
minstens eenmaal per dag moeten poepen - voor 125 gram hoeft dat niet. Een andere 
wetenschapper [10] nam de kans te baat om voeding en poep te onderzoeken bij een van 
de nog weinige hedendaagse jager/verzamelaar-volken, de Hadza in Tanzania. Hun 
voedsel bestaat in belangrijke mate uit knollen, en is daarmee flink vezelrijk.  
 

Vies om poep te onderzoeken? Ja natuurlijk, maar het is eenvoudig en uitermate 
belangrijk onderzoek, dat echt aantoont, dat de consumptie van vezelstoffen aanmerkelijk 
hoger is bij volkeren die veel dichter bij de natuur leven, zoals dit buiten de moderne 
westerse wereld op de meeste plekken nog steeds het geval is.  
Hiermee mogen we m.i. ook gerust aannemen dat al onze oer-voorouders veel meer 
vezelstoffen binnenkregen dan wij. En omdat de ontwikkeling van onze darm gelijke tred 
hield met de beschikbare voeding, mogen we ook nog concluderen dat onze darm zich in 
erfelijke aanleg en functie ontwikkeld heeft tot een flinke poepproducent met een ruim 
dagelijkse stoelgang. 
 

 

          Hiermee is de ‘Norm’ in ons menselijk poeppatroon duidelijk gesteld. En is, wat mij 

betreft de vraag “Wat is een ‘normale’ vezelinname?”, meteen ook voldoende beantwoord. 

Die ‘norm‘dient dus te zijn: “Een dusdanige voeding, dat er genoeg poep geproduceerd 

wordt om dagelijks een ruime hoeveelheid smeuïge poep te kunnen lozen”. Daar zijn veel 

vezels voor nodig, en … vezels doen ook méér! 
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Vezels in voeding doen méér, en de darm ook 

-     Een ruime inname van voedingsvezel is dus nodig voor een goede darmfunctie, en dus:     

                --     om dagelijks, d.w.z. ‘normaal’  dagelijks te kunnen poepen. Maar ook: 

                --     om geen of nog weinig last van buikpijn (CRB) te hebben. 

Maar vezels hebben in het maagdarm-kanaal nóg enkele zeker zo belangrijke ándere 

functies, waarvan er enkele pas recent wetenschappelijk zijn herkend : 

- Vezels zorgen voor een gevoel van verzadiging. We wisten al, dat je met een 

vezelrijke voeding eerder het gevoel krijgt ‘genoeg gegeten’ te hebben. We dachten, dat 

dit een effect was van ‘vulling’ van maag of darm, maar nu blijkt [87], dat vezelstof zélf 

zorgt voor dit gevoel. Het is een mooie illustratie bij ons aloude beleid voor te dikke 

kinderen (en ouders): wij wisten al dat vezels goed helpen om af te vallen zonder honger 

te hoeven lijden, maar niet precies waardóór. Nu wel. 

- Vezelstoffen binden vocht. Daarom helpen ze goed bij verstoppingsklachten en bij 

CRBuikpijn. Maar het betekent ook, dat het ouderwetse idee, dat je bij diarree vooral 

vezelarm wittebrood en witte rijst moest eten, beter verlaten kan worden. 

- Een werkelijk intrigerend en geheel nieuw stuk wetenschappelijke kennis betreft het zgn. 

biogenoom, een onvermoed intensief samenspel tussen darm en darminhoud (met alle 

erin levende bacteriën). Vanuit dit biogenoom blijken er veel meer verbindingen met 

andere delen van ons lichaam te bestaan dan ooit gedacht, zelfs met onze hersenen. 

Onze darminhoud blijkt er zo op veel meer manieren toe te doen dan we dachten. Deze 

nieuwe tak van wetenschap is nog volop in ontwikkeling. 

- En ‘last but not least’: Door een vezelrijke voeding worden allerlei koolhydraten meer 

geleidelijk en evenwichtig opgenomen vanuit de darm, zodat je bloedsuikergehalte na 

het eten (drinken) van iets zoets niet zo naar boven en naar beneden piekt. Dit is niet 

alleen van belang voor diabetespatiënten, maar voor iedereen – zie het kader op de 

volgende bladzij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/poep-problemen.html
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/vaak-buikpijn.html
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/te-dik.html
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/te-dik.html
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Koolhydraten en suikers – een stukje scheikunde uitgelegd 
Nu eerst even een korte uitleg over de verwarrende naam ‘suiker’ – want er zijn meerdere 
soorten, met ook verschillende functies.  
 
Koolhydraten is de verzamelnaam voor zetmeel en allerlei suikers. Alle koolhydraat-
moleculen zijn opgebouwd één, twee of véél van de kleinste suikermoleculen. Op die 
manier onderscheiden we dan ook drie soorten koolhydraten, in molecuul-grootte.  

• De grootste moleculen zijn eigenlijk pakketjes, die zijn samengesteld uit vele van die 
kleinste suikermoleculen. Dit zijn de “meervoudige koolhydraten” of 
‘polysachariden’. Qua voeding hebben we het dan over ‘Zetmeel’. Dit komt in ruime 
mate voor in aardappelen, peulvruchten en graanproducten. 
Elk zetmeel-molecuul is als het ware een pakketje stevig op elkaar gebonden 
glucosemoleculen. Door de grootte van die ‘pakketjes’ lost zetmeel nauwelijks op in 
water. Maar eenmaal opgegeten, zorgt onze spijsvertering ervoor dat die grote 
moleculen tóch uiteen vallen, waardoor al dat glucose vrijkomt. En glucose is dé 
brandstof, die al onze lichaamscellen nodig hebben om te kunnen functioneren. 
 

• Naast de “meervoudige koolhydraten” heb je nog de ‘tweevoudige koolhydraten’, 
met een moeilijk woord ‘disachariden’. Dit zijn moleculen die zijn opgebouwd uit twee 
van die kleinste suikermoleculen. Onze bekendste ‘tweevoudige koolhydraten’ zijn 
suikerpotsuiker (= sacharose = kristalsuiker = bietsuiker = rietsuiker) en melksuiker 
(lactose) dat voorkomt in moedermelk en koemelk. 

    - -   Het sacharose-molecuul bestaat uit twee van die ‘kleinste suikermoleculen’:  
                                                                    één glucose + één fructose. 
    - -   Het lactose-molecuul bestaat ook uit twee van die ‘kleinste suikermoleculen’:  
                                                                      één glucose + één galactose. 
 

• Die ‘kleinste suikermoleculen’ noemen we ‘enkelvoudige koolhydraten’ of ‘mono-
sachariden’, omdat zij uit slechts één zo’n kleinste suikermolecuul bestaan. 

    - -   De belangrijkste hiervan is glucose, ook wel bloedsuiker genoemd, en zoals   
                 gezegd DE brandstof voor onze lichaamscellen. 
    - -   Galactose is vooral in moedermelk belangrijk, omdat dit suikertje door onze  
                  stofwisseling nog verder wordt omgezet naar … wederom glucose. 
    - -   En fructose dan? Dit is de zoetste van allemaal. Maar déze mono-sacharide  
                  kan niet omgezet worden in glucose. Het wordt door de lever omgezet  
                  in vet, waarna het in ons spek wordt opgeslagen. Bij consumptie van  
                  veel fructose (fruit en suikerpotsuiker) kan dit tot problemen leiden in de  
                  lever [6 & 138]. 
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Zetmeel, suikers, vezels en bloedsuikerregulering 
Hiervóór had ik het over zetmeel. Dit is onze belangrijkste energiebron, die in de natuur 
voorkomt in vooral zaden en knollen (o.a. graan, peulvruchten, aardappelen). Doordat het 
pakketje glucose-moleculen zo dicht opeengepakt zit in zetmeel, dat dit niet in water 
oplost, smaakt meel niet zoet. Ongekookt smaakt het ‘melig’, maar gekookt, dus als pap, 
puree, pasta en dergelijke, smaakt het prima, maar nog steeds niet zoet. In ons lijf kost het 
tijd om zetmeel door onze spijsvertering uiteen te laten vallen in glucose. Een andere 
naam van glucose is ‘bloedsuiker’, wat al aangeeft waar glucose terecht moet komen. 
De geruime tijd die de vertering van zetmeel kost, zorgt ervoor, dat deze glucose 
geleidelijk vrijkomt, zodat opname hiervan vanuit de darm naar ons bloed ook heel 
geleidelijk verloopt.  
En als zetmeelproducten dan ook nog gemaakt zijn van volkoren meel, dan zorgen de 
voedingsvezels daarin, dat die opname van glucose naar het bloed nóg rustiger verloopt. 
Overigens verloopt dit bij ongekookte meelproducten ook extra rustig – door tragere 
vertering hiervan – maar ongekookte pap is niet smakelijk.  
Zo’n geleidelijke opname van glucose, dus zonder scherpe pieken en dalen, heeft het 
enorme voordeel, dat de hele regeling van je bloedsuikergehalte meer geleidelijk verloopt.  
Als je iets ‘zoets’ proeft, komt die smaak van opgeloste suikers. Dit kunnen dus geen 
‘meervoudige koolhydraten’ zijn, want die lossen niet op. Dat is wél het geval bij de 
kleinere koolhydraat-moleculen die uit één of twee enkele suiker-moleculen zijn 
opgebouwd, zoals sacharose (glucose + fructose) en lactose (glucose + galactose). 
-   Sacharose is de ‘kristalsuiker’ in je suikerpot.  
-   Lactose is de suiker in moedermelk en in koemelk.  
 
De zoetste smaak geeft fructose (vruchtensuiker), en dús ook sacharose.  
Je spijsvertering kan sacharose heel gemakkelijk en snel splitsen, waarna de glucose en 
fructose meteen vanuit de darm de bloedbaan in kunnen. Die snelle splitsing zorgt dat er 
veel glucose tegelijk vrijkomt, wat zorgt voor een snelle bloedsuiker-stijging.  
Hierdoor wordt je alvleesklier direct aangezet tot flinke insulineproductie. Insuline is het 
hormoon dat ervoor zorgt dat het teveel aan glucose in je bloed meteen wordt opgenomen 
door alle cellen van het lichaam die op dat moment glucose kunnen gebruiken. Het meren-
deel van die cellen heeft echter niet direct veel glucose nodig, tenzij je toevallig aan het 
sporten bent. Daarom komt het merendeel van de glucose in de ‘voorraadkamers’ terecht. 
Daar hebben we twee soorten van: één waar de glucose ook weer snel uit te halen is 
zodra je het nodig hebt (een soort rekening-courant = je lever), en één voorraadkamer 
voor de lange termijn (een soort spaarrekening = het vet in je speklaag).  
          Door ruime suikerconsumptie (bijvoorbeeld een glas limonade), waardoor suiker en 
dus ook insuline gaan pieken, daalt een half uur na die piek je bloedsuiker alweer zo sterk, 
dat je al snel 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, 
waardoor dit pieken wordt voorkomen. ‘Vezelrijk’ dempt daarmee ook de hang naar allerlei 
lekkers (snaaien). 
 

Tot zover zetmeel, glucose en vezels. Maar suikerpot-suiker levert naast glucose dus nóg 
een klein suikermolecuul: fructose = vruchtensuiker, de suikersoort die ook in fruit zit en er 
de zoete smaak aan geeft. Fructose is een verhaal apart, omdat dit niet omgezet wordt in 
zulke lichaamsvriendelijke glucose. Het zorgt dus ook niet voor een stijging van je bloed-
suiker, én niet voor een gevoel van verzadiging, wat glucose wél wat doet. Fructose wordt 
in de lever direct omgezet in vet, en verdwijnt daarna in de vetopslag, je speklaag. En als 
je véél fructose (of suikerpotsuiker) binnenkrijgt, kan je lever moeite krijgen met deze 
vetverwerking, zodat vet zich zelfs in de lever zelf kan gaan stapelen – en dat is ongezond. 
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Voeding uit Balans 
Het lukt bij al die in de natuur levende mensen – en onze verre voorouders – redelijk goed 

om hun voedingspatroon in balans te brengen, simpelweg doordat zij geen keus hebben.  

Zij hebben te kiezen wat er aan eetbaars voorhanden is, en dat is redelijk constant, al wisselt 

het wel wat naar locatie (welke klimaatzone, maar bijvoorbeeld ook ‘bij viswater’ of ver 

daarvan af). En aan die tamelijk constante sobere voeding heeft ons darmstelsel zich in die 

duizenden eeuwen van ontwikkeling goed kunnen aanpassen.  

En dat evenwicht tussen de verschillende bestanddelen dan? 

Neem als voorbeeld een hoofdmaaltijd met als hoofdbestanddeel knollen: Als je dan weet, 

dat 100 gram rauwe wortel – en dat is heel wat om weg te kauwen - nog geen 6 gram 

koolhydraat (1½ theelepel suiker) oplevert, dan moesten onze voorouders dus heel wat van 

die sobere voeding eten om aan hun energie te komen. Maar daarmee en met nog wat 

aanvulling, kregen ze flink wat vezels en meestal ook wel voldoende ander bouwmateriaal 

redelijk gebalanceerd binnen. Mede door die vezels voelden ze zich voldaan [87], en dik 

werd je er niet van. En met zo’n basale voeding lukt het ook niet gemakkelijk om dit 

evenwicht uit balans te trekken – maar uiteindelijk gebeurde dat tóch, zo’n zestig jaar 

geleden. Daarover dus hier nog een stukje geschiedenis: 

Onze voeding in de vorige eeuw 
Honderd jaar geleden – aandacht voor gezonde voeding  

Honderd jaar geleden leek het voedingspatroon van de meeste Nederlanders 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 boeren-arbeidersgezinnen uit het 

begin van de 20e eeuw. Toen had men nog slechts het weinige ‘dat de pot schafte’ om de 

honger mee te stillen, en viel er 

nauwelijks iets ‘extra lekkers’ te 

kiezen. Dan realiseer je je hoe groot 

het verschil is met onze huidige luxe 

voeding. Vooral in de steden was het, 

mede door de industriële revolutie, 

echt ‘armoe troef’. De voeding in de 

achterbuurten was karig en eenzijdig, 

met honger en een tekort aan 

bepaalde voedselbestanddelen. Dit 

had als gevolg ondervoeding aan 

alles of aan bepaalde stoffen 

(deficiëntieziekten), en met een 

grotere kans op infecties, waar onder 

tuberculose, doordat men haast 

zonder sanitair dicht opeen leefde in 

veel te kleine, slechte en veelal 

vochtige woningen.  

In het kielzog van de arbeidersbeweging kwamen er vanaf het einde van de negentiende 

eeuw huishoudscholen, waar aan meisjes werd geleerd om aandacht te geven aan voeding 

en een gezonde voedselsamenstelling. Via de daar opgeleide meisjes verspreidde de 

aandacht voor en kennis van de gewenste diversiteit in voeding zich naar alle lagen van de 

bevolking: brood- of papmaaltijd, aardappelen, vlees en groente – dus redelijk evenwichtig. 

Maar in de dertiger jaren van de 20ste eeuw stak de armoede weer flink de kop op door een 

dramatische economische recessie, wat voor velen weer een flinke stap terug betekende, 
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met de Tweede Wereldoorlog als een nog heftiger dieptepunt.  

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’ (blz 28) [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 jammer 

genoeg 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 – blz.42). Het leek de opmaat naar een evenwichtige voedingskeuze door de 

hele bevolking, en daarmee tot een gezonde natie …… Maar toen ging het mis. 

De Voedingsrevolutie van de zestiger jaren  
Na de schaarste van de oorlogsjaren pakte men de draad weer op. Aanvankelijk karig, want 

alles was ‘op de bon’ en daardoor slechts beperkt verkrijgbaar, maar allengs kwam met hulp 

van onze bevrijders de industrie goed op gang en hoefden we niet meer zo zuinig te doen. 

Zelfs sloegen we daar soms een beetje in door met “Niet zo knieperig hoor, het is geen 

oorlog meer!”    

Tóén werd in de vijftiger jaren vanuit Amerika het supermarkt-concept hier geïntroduceerd, 

en daarmee kwam de grote 

ommekeer. Supermarkten 

vonden zo enthousiast 

navolging, dat geen kruidenier 

eraan 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 gebeurt. Of je kocht 

van leveranciers die langs de 

deur kwamen. Boodschappen 

deed je aan de hand van een 

boodschappenlijstje om niets 

te vergeten, en zo kocht je 

‘wat je nodig had’.  

Maar met de intrede van de supermarkten veranderde 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 vol- beladen schappen met 

verleidelijk uitgestalde waren doorrijdt, waar je naar hartenlust uit kunt pakken wat je belieft - 

zolang de portemonnee dat toelaat. Hierdoor wordt er veel gekocht ‘omdat het er zo lekker 

uitziet’, of ‘zo lekker ruikt’, of je het nu nodig hebt of niet. En dát het lekker toont en geurt, 

daar zorgen fabrikanten en winkeliers wel voor. Want door jou op deze manier tot aankoop 

van ‘van alles en nog wat’ te verleiden (blz.32) stijgt de winst. En dus programmeren zij hun 

productie vooral op wat wij ‘lekker’ vinden. Voor de vorm ‘versieren’ ze hun aanbod nog wel 

met iets waardoor ze het als ‘gezond’ kunnen aanprijzen – ‘dat doet het altijd goed’. Maar 

‘lekker’ verkoopt nu eenmaal veel beter dan ‘gezond’, en als je het predicaat ‘gezond’ er ook 
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nog opplakt, verkoopt ‘lekker’ nóg beter. 

          Daarbij ging door massale industrialisatie voeding (en snoep) ook veel minder kosten 

dan daarvoor. Dit alles veroorzaakte een ware revolutie in de voedingsmiddelen-consumptie, 

een revolutie die vanaf de vijftiger jaren 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 mogelijkheden, met verlokkend fraaie afbeeldingen. Dit is allemaal zo 

‘gewoon’ geworden, dat het ‘normaal’ lijkt en voor de meeste mensen van nu niet 

gemakkelijk meer is om zich te realiseren, wat die verandering werkelijk betekend heeft voor 

ons dagelijkse voedsel. Zelfs de meeste opa’s en oma’s, die deze verandering zelf nog 

goeddeels hebben meegemaakt, realiseren zich nauwelijks meer de enorme impact van 

deze omslag in keuzemogelijkheden. Daarom is het goed om hier eens ons dagelijks 

voedingspatroon te vergelijken – in de tijd:  

Voeding in de Vijftiger jaren vergeleken met de Voeding van Nu 

Broodmaaltijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermee was in de vijftiger jaren ‘t ‘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 antwoordden 

jullie ouders als je als kind 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 een even duidelijk water-antwoord aan de kinderen te geven, 

vooral omdat ‘alle vriendjes thuis bij dorst limonade of vruchtensap krijgen’.  
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Drinken 
 

Drinken 
   

             Vijftiger jaren  
 

             en     Nu 
 

 

Melk 
 
 
 

 

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

Snoep 
 

Vijftiger jaren 
 

                                en     Nu 
 

 

Traktatie of 
‘gewoon’? 

 
 

 

Door de week af en 
toe een koekje of 
snoepje. 
 
Bij een verjaardag op 
school was een groter 
snoepje (perendrup 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 
 

Fruit 
 

Vijftiger jaren 
 

                                    en     Nu 
 

 

1 stuk   
  of  
“Pák 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 zoveel fruit heeft een mens helemaal niet nodig,  
   het is ‘lekker’, maar het bevat minstens 10% suiker. 
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Warme Maaltijd 
  

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. 
 
 

 

‘Extra Lekker’ verstoort het evenwicht – het staat haaks op ‘wat Nodig is’ 

“Nou, dan hebben wij het nu toch een stuk beter dan een halve eeuw geleden, want het lijkt 

me niks om niet lekker te kunnen eten”.  

Dat valt erg mee, want ook toen was het eten, mits goed klaargemaakt, smakelijk – zij het 

veel minder luxe dan nu. We moeten echt onderscheid leren maken tussen ‘gewoon eten 

met smaak’ en ‘eten omdát het zo lekker is’.  

In de westerse wereld is dit evenwicht door alle aandacht voor ‘lekker’ heel vaak verstoord, 

met als gevolg een overmatige vetstapeling in huid, buik en lever. En vaak treden er ook 

buik- en maagklachten op, terwijl één tot driemaal per week poepen inmiddels voor veel 

mensen al heel gewoon is – zelfs in de officiële Richtlijnen mag een poeppatroon van slechts 

driemaal in de week geen ‘obstipatie’ (verstopping) meer heten doordat de ‘norm’ verlegd is. 

Als je niet herként, dat ons huidige eetpatroon echt abnormaal en niet goed is, en 

samenhangt met onze westerse leefstijl, dan kan je jezelf én je kind niet helpen om deze en 

toekomstige narigheid te voorkomen.  

‘Extra lekker’, hoe ‘gewoon’ inmiddels ook voor de meeste mensen, betekent dat de lekkere 

smaak versterkt is, en/of er suiker, zout en vet zijn toegevoegd – producten die vroeger 

schaars en kostbaar waren, maar nu in ruime mate voorhanden zijn. Een smaak kan je 

versterken door hem te concentreren, maar vooral ook door kruidige en veelal chemische 

smaakstoffen toe te voegen. ‘Extra lekker’ betekende voor veel vezelstoffen dat zij werden 

uitgebannen, want vezels hebben weinig smaak, en door die eruit te zeven concentreer je 

de lekkere smaak van een ander ingrediënt. Daarbij geven vezelstoffen aan een product een 

wat grovere textuur (een wat minder glad gevoel in de mond), iets wat veel kinderen/mensen 

minder prettig vinden – wat voor fabrikanten dus een extra reden is om vezels uit voeding te 

verwijderen. Ook door groenten erg gaar te koken heb je daar minder ‘last’ van, want door 

het langere koken gaat de celwand van de vezel kapot en hoef je nog nauwelijks te kauwen -

en profiteert je darm er dus minder van. Niet gek dus, dat ‘extra lekkere' voeding, dus zonder 

(veel) vezels, voor verstoppings-klachten kan zorgen. 

Een zeker zo belangrijk euvel van ‘extra lekker’ eten is, dat door het ontbreken van vezels 

er niet snel een gevoel van verzadiging ontstaat – waardoor je er al gauw te veel van eet.  

En zeker zo bezwaarlijk is, dat het evenwicht tussen de verschillende bestanddelen in de 

voeding zoek is – met als grootste boosdoeners de ‘lekkermakers’ in overmaat: suiker, vet 

en zout. Hierover weer een stukje geschiedenis:  
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Hoe ‘Extra Lekker’ in de wereld kwam 
Het systeem van enerzijds honger en aan de andere kant het gevoel verzadigd te zijn zou 
zo’n mooi evenwicht kunnen opleveren. Maar vaak wordt zo’n gezond evenwicht niet bereikt 
– 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: het verleid worden door 
‘extra lekker’, dat vooral bestaat uit: a- zoet, b- vet, c- zout en d-vezelarm. Om dit duidelijk 
te maken keer ik weer even terug naar onze 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 de hoeveelheid vrijgekomen glucose, ondersteund door vezels voor 
een gevoel van verzadiging.  
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 bij onze oer-ouders had dat een nuttige functie: Hoe kwamen zij, 
die nog helemaal geen vaste verblijfplaats hadden om voedsel op te slaan, de winter door? 
Scharrelend naar bonen (niet meer te vinden), knollen (onbereikbaar in de bevroren bodem) 
en zaden (door vogels opgegeten), om van fruit maar te zwijgen, zullen zij vaak flink honger 
hebben gehad. Maar zodra dat fruit en die honing er, vooral in de zomer en het vroege 
najaar, wél was …, dan wisten zij dat wel te vinden – vooral ook ‘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 en 
vezelstoffen zijn die het verzadigingsgevoel geven. Nee, van fructose raak je niet verzadigd; 
het wordt in je lever direct in vet omgezet, om dan als reserve-energie naar je vetcellen door-
gestuurd te worden – wat dus direct bijdraagt aan je speklaag. Voor je lever is véél fructose 
echter niet fijn – het kan je lever zelfs ziek maken, net zoals alcohol dat doet. Fructose 
smaakt ook veel zoeter, en daarmee ook lekkerder dan glucose. Met al dat zomer- en 
najaars-zoet bouwden onze oer-ouders een speklaagje op, als wintervoorraad 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 echte honger meer (onze laatste ‘hongerwinter’ was die van 
1944-’45), en wij zouden het nu dus best zonder spek kunnen stellen – maar ja, zo snel 
verloopt evolutie niet. Of onze oer-ouders zich ervan 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 ‘gewoon, omdat het zo lekker zoet is’. 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 die hang naar zoet 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 meeste fructose krijgen we binnen in de vorm van 
onze ‘gewone suiker’ (= sacharose = sucrose). Daarin zit fructose samen met glucose, en zo 
komt het bij vertering ook snel vrij. 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 tóén zo noodzakelijke winterspeklaag – maar 
die in overmaat voor grote nadelen, zelfs schade kan zorgen [6 & 138]. 
Daarom eerst wat over de bron van ‘gewone suiker’, onze belangrijkste leverancier van ons 
eigen lichaamsvet. 
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Hoe kwamen wij aan suiker? 
Onze vroege voorouders 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 suiker 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]. 

 
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 is hen nog 
steeds – op schilderijen – ook aan te zien.  
      (Portret van Gerard Bicker door Barth. Van der Helst)  
 
In de 2e helft van de 19e eeuw ontstond het idee om 
suiker te gaan winnen uit suikerbieten. 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 van de suikerconsumptie tot 1900 (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 fruit-
seizoen vruchtensuiker binnenkregen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?  
Heel kort gezegd: Onze hang naar ‘extra lekker’ werd goed begrepen door de voedsel-
producenten, die hier gretig op insprongen en hier flinke winsten mee konden behalen.  
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Daardoor nam mét de massale ombouw van kruidenierswinkels tot supermarkten de 
productie van gezoet ‘prefab’ voedsel een enorme vlucht. En hoewel veel van die producten 
vaak maar voor een klein deel uit suiker bestaan, speelt alles bij elkaar opgeteld suiker hier 
een hoofdrol in. 
Puur suiker met een smaakje (snoepjes, lolly’s) als traktatie was al lang bekend – het heette 
gewoon ‘snoep’. Daar nu kwamen andere producten met heel veel suiker bij (chocobars e.d.). 
Vooral deze laatste groep werd sterk gepromoot als ‘tussendoortje’ en verloor daarmee 
zelfs, 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 
‘tussen-doortje’ 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 functioneel. Maar 
doordat dit ‘snakken naar zoet’ via onze oer-ouders nu ook in ónze genen zit (bij de een 
meer dan de ander) is zoet nog steeds ‘hevig begeerlijk’ – en voor heel wat mensen bijna 
verslavend. 
Tegenwoordig wordt ‘snack’ ook al gebruikt voor allerlei hartig vette 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 bronnen spreken 
zelfs van wel 80% van alle prefab producten). Dat is een slinkse tactiek die inderdaad 
‘wonderen doet’ …. ten gunste van afzet en winst, maar die desastreus is voor onze volks-
gezondheid. 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 serieus en 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. Let dus vooral ook op 
het suikergehalte van allerlei producten. Dit misschien wat extreme ‘gif-standpunt’ kreeg 
trouwens recent wel weer wat steun, ook in ons land [138]. Die discussie is nog niet afgerond. 
Maar over het schadelijke effect van ruim suiker-gebruik is géén discussie meer. Al zal 
duidelijk zijn, dat de ‘suiker-lobby’ (zoals dit ook bij de tabaksindustrie het geval is) ook hierin 
nog steeds flink 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 behoren te staan, suiker nogal eens in verdoezelende termen vermeld staat, zoals 
‘fruit juice’, ‘dextran, melasse’ en nog vele andere – want dat zijn er wel 56! [6]. Een weinig 
ethische handelwijze, waar onze overheid nog te weinig oog voor heeft. We zullen hier dus 
zélf op moeten letten. Want niet alleen zit suiker verstopt in zoet-smakende producten, maar  
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ook in producten waarvan je dit niet zo gauw verwacht, zoals soepen, pasta- en currysausen 
enz., kortom alles wat in potjes, pakjes en blikjes zit.  
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 waarvoor 
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 gezond voorgeschotelde voeding 
(dus volgens de ‘Schijf‘[12] blz 28) omver te trekken. 
          En dit gebeurt juist bij kinderen helemaal snel (zie blz 31). 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 Cola of Ranja, hoewel er over vruchtensap vaak veel 
positiever gedacht wordt. In druivensap zit zelfs 18% suiker. Drankjes op melk-basis spannen 
zelfs de kroon en zijn ware calorie-bommen. Zo zit er in Chocomel zelfs 14% suiker, en in 
Yoki-drink 16%.  
Met één 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. Hoeveel dat is, realiseer je je pas als je weet, dat alléén al deze 
zoete drank 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 al die modieuze ‘energiedrankjes’ – de 
naam zegt het zelf al.  
          De gezoete melk-drankjes noemde ik al als energiebom, maar dit geldt in iets mindere 
mate ook voor gewone melk. Het idee dat melk zo gezond is, is ons door de zuivelindustrie 
aangepraat [Bijlage G-6 of blz 40]. Het is weliswaar niet allemaal onzin wat zij zeggen,  
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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. 200 Ml melk per dag is voor de kalk eigenlijk ruim voldoende. 
Realiseer je wel, dat driekwart van de wereldbevolking na de moedermelk helemaal geen 
melk meer drinkt, meestal zonder enig kalktekort te vertonen. En melk of yoghurt die ‘nóg 
lekkerder’ gemaakt is met een smaakje en extra suiker, dat is eigenlijk gewoon ‘snoep’, niets 
meer en niets minder.  
          “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. Zelfs voor ook volwassenen komen er af en toe nog onverwachte bijwerkingen van 
zoetstoffen aan het licht. Zo toonde recent onderzoek aan, dat de zoetstof sucralose in 
combinatie met koolhydraten de insuline-huishouding verstoort [137].  Mijn advies is dus om 
zeker bij kinderen zuinig te zijn met zoetstof. Want we weten zoveel nog níét. 
 

          “Maar vers fruit dan, in pure vorm is fruit toch gezond?” Met die gedachte in het 
achterhoofd mogen veel kinderen bijna onbeperkt fruit van de schaal pakken. Maar voor fruit 
geldt precies 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 
(zo’n 100 gram) heb je meer dan genoeg. De voorlichting over fruit lijdt aan hetzelfde 
verhullende euvel als de zuivel-voorlichting [Bijlage G-6 of blz 40] en ‘spekt’ ons én de 
portemonnee van producenten. 
 

“Maar wat blijft er dan over om te drinken?” – Water, water en nog eens water! Saai hè? 
Maar als je je ervan 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 
kinderen drinken water – zij het vaak als ‘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 speciale gelegenheden net iets ‘lekkerder’ te maken door toevoeging van een 
caloriearme smaakstof als kaneel, wat citroensap, mint, komkommer of ‘prik’. Maar ook 
bloesemblaadjes (zoals vlier) kunnen in een kan koel water een vleugje smaak geven, dat 
veelal als positief wordt beoordeeld. Of, zoals een website hierover schrijft: “minder saai dan 
water’, maar dat is een negatieve kenschets van kraanwater, en die deel ik zeker niet. 

 

“Nooit meer iets lekkers drinken?” – Natuurlijk wel. 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 te lessen, zodat daarna het ‘lekkere drankje’ met aandacht 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 (wat een kind nu 
vaak al per rol of per zakje krijgt), 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 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-plakkerig dun laagje, dat je er af sabbelt. Of een stukje suikerriet – als kind moet 
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je hard werken om bij het wat zoetige 
sponzige merg te komen. Dat alles kost 
haast 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, chronisch 
terugkerende buikpijn (CRB), plus het 
schrikbarende rijtje van de volwassen 
leeftijd. Waarschijnlijk ook verstoppings-
klachten, maar over zulke gegevens uit 
de derdewereld beschik ik niet.  
 

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

Toen in de tachtiger jaren er een steeds sterkere verdenking groeide tegen vet als ‘dikmaker’, 
én als voedingsmiddel dat hart- en vaatziekten zou veroorzaken, zorgde dit voor een daling 
van de vetconsumptie van circa 40 naar minder dan 30 calorieprocenten (het aandeel dat vet 
uitmaakt van je dagelijkse totale calorie-inname). Maar doordat die 10% verschil in vet toen 
‘gewoon’ werd ingeruild voor ‘lekkere koolhydraten’, kwamen we qua vetzucht van de regen 
in de drup terecht en werd niemand hier minder dik van [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 door het feit dat 
vet alléén niet lekker is, en door 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 helemaal 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 
schouder-karbonaadje 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 
echt wat vet nodig hebben. Maar om hart- en vaatziekten te voorkomen, worden er nu wel 
keuzes gemaakt in het sóórt vet. Plantaardige oliën en visolie blijken veel gezonder te zijn 
dan ander dierlijk vet. 
 

Waarom verbrúíkt je lijf dat onderhuids 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 – alleen al vanwege die 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  
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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 pas dan begon het eerste fruit weer te rijpen alvorens 
zich een nieuwe winter aankondigde. Echt dik werden zij nooit, daar duurde het (zoete) 
fruitseizoen veel te kort voor, terwijl op hun menukaart ook niet veel vet vlees stond [5].  
Zij hadden in hun harde leven duidelijk baat bij een lijf dat heel energiezuinig staat afgesteld. 
Wij, in onze tijd van overvloed en luxe-omstandigheden, wij ondervinden er last van doordat 
we steeds worden verleid door heel veel ‘lekkers’ dat overal om ons heen wordt aangeboden, 
en nemen er al gauw meer van dan we nodig hebben.  

 

 Wat wij eigenlijk nodig zouden hebben, dat is een soort inwendig computertje, een 
regelaar in je lijf, die als een magazijnmeester ervoor zorgt, dat bij een dalend bloedsuiker-
gehalte éérst je speklaag wordt aangesproken vóórdat je trek krijgt. Maar ja, aan zulke 
science fiction hebben we nu nog 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.  
En 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. Honger 
hoeven we daar gelukkig niet bij te lijden. En natuurlijk helpt ook beweging wel wát.  
 

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” voor een positieve 
toevoeging aan iets (zelfs als dat geen voedsel is) geeft al 
aan, dat een ‘snufje’ zout zelfs aan zoete pap een lekker 
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 rijkelijk:  
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 
dan 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 4) moesten het goeddeels zonder enige 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. 
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d - Vezelarm 
“Maakt vezelarm dan dik?”.  
 Van vezelarme voeding raak je niet verzadigd, en je darm heeft er 
moeite mee. Maar veel mensen vinden witbrood en witte pasta nu 
eenmaal lekkerder dan volkoren producten. Hierdoor streefden 
producenten (molenaars en bakkers) ernaar om steeds meer ‘kaf’ (de 
vezelige omhulseltjes van de graan-korrel) van het koren te scheiden, 
wat met betere technieken ook steeds beter lukte. Zelfs de kiem van al 
die zaden – waarin juist nuttige voedingsstoffen zitten – wordt nu vaak 
ook verwijderd, ‘dankzij’ onze technische ‘vooruitgang’. Maar voor wat 
betreft voedingswaarde en gezondheid blijkt dit dus een flinke 
‘achteruitgang’. “Volkorenbrood” = vol korenbrood. Maar bij alle andere 
volkoren producten kan gesjoemeld worden: Let op de ingrediënten! 
 

 

Verleiding & je zintuigen  
We eten allemaal ‘gewoon lekker’, iets wat jij nu ‘extra lekker’ noemt. Maar er zijn toch al 

aardig wat mensen die steeds meer voor ‘gezond’ kiezen en ‘evenwichtiger’ willen eten.  

Maar is het dan niet vreemd, dat zóvelen van ons nog steeds massaal vallen voor keuzes die 

niet gezond zijn?  

Nee, vreemd is het niet, zelfs heel natuurlijk. In de ontwikkeling van de mens waren zijn 

zintuigen continu gericht op ‘overleven’, en dat was ook nodig. Voor zijn veiligheid én om aan 

voldoende voedsel te komen mocht hem geen kleur- of geur-prikkel ontgaan. Nadat de mens 

koos voor een vaste woonplaats en voorraden kon aanleggen, had die zintuigelijke alertheid 

misschien wel wát mogen verflauwen, maar deze eigenschap zit nu eenmaal echt in onze 

genen ‘ingebakken’. Daardoor merken ook wij in onze tijd elk geurtje en kleurtje op – of je dat 

wilt of niet – je zintuigen kan je niet ‘uitzetten’ (afbeelding). Vooral onze reukzin kan ons tot 

vervelens toe ‘dwingen’ om achter onze neus aan te lopen, maar ook beelden van lekker 

eten doen ons al het water in de mond lopen. En omgekeerd kan rottend vlees ons al van 

verre waarschuwen dat er voedsel-gevaar dreigt.  

Maar we kunnen er ook intuinen, bijvoorbeeld bij sommige smakelijk gekleurde wilde bessen 

of paddenstoelen – vals voedsel dat snel voor schadelijke gevolgen zorgt en daarmee voor 

‘lik op stuk’ lessen. En zo leerden we dit onderscheid te maken, een heel bewuste keuze. 

          Ons huidige voedsel veroorzaakt zúlke narigheid gelukkig niet. Producenten en 

winkeliers moeten zich houden aan strenge normen qua samenstelling en hygiëne, en onze 

neus hebben we bij hen nauwelijks meer nodig. Thuis kan het nog wel eens mis gaan, als 

iets te lang bewaard is en al een ietwat afwijkend geurtje heeft, maar er nog heel lekker 

uitziet. Als je het dan toch opeet, ‘stink’ je er letterlijk in, en krijg je diarree e.d., omdat het 

kennelijk al wat bedorven was. Ook zo’n ‘lik op stuk’ les is leerzaam voor een volgende keer.  

Maar het probleem met de schadelijkheid van ‘extra lekker’ voedsel is, dat het geen ‘lik op 

stuk beleid’ kent; welvaartsziekten sluipen je leven binnen. En onze zintuigen wijzen ze juist 

de weg, ‘goed’ geholpen door ongezonde reclame – en soms zelfs valse voorlichting. 

                                                                                                 Verleidende geuren zoals van        

                                                                                                 vers gebrande noten, gebakken  

                                                                                                 vis, wafels of oliebollen, kan je  

                                                                                                 je nauwelijks ontlopen, zelfs niet  

                                                                                                 met een mondkapje. 

                                                                                                 Hoe wel? Dat volgt op blz 34. 
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Omgaan met overvloed en misleiding 

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 de juiste keuzes te maken, voor 
‘gezond’ en toch ook wel voor ‘lekker’. Maar waar mag je op afgaan? Alle aanbieders van 
levensmiddelen 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 melkreclames van onze 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 plus wat eiwit, suiker en vet. Van dat alles kwamen we al niets te kort, 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. Daarmee is melk wel een gemakkelijk voedingsbron voor deze stoffen. Met een glas 
melk (200 ml) per dag naast je ‘gezonde kost’, krijg je al ruim voldoende kalk binnen [17], 
en als je nog een boterham kaas zou nemen, is het helemaal ruim voldoende, 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 evenwicht. Daarmee ontneemt het je de eetlust 
voor andere nuttige voedingsmiddelen, waaronder groenten. 
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 dertig geleden 
nog een vreemde, en eigenlijk nogal cynische verandering ondergaan. Vóór die tijd had de 
meeste 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.  
Zo’n dertig jaar geleden werd er in Nederland veel te veel melk geproduceerd, zodat de 
melkfabrieken veel room overhielden. Een deel van dit niet-zo-gezonde vet kon men kwijt 
als room en in koekjes, cakes, brownies enz. Maar van de grote ‘bulk’ 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. Op die manier leverde dit echter nauwelijks winst op, en dus 
verzonnen ze wat anders: Als je nu nóg meer van dat niet-zo-gezonde vet in die 40+ kaas 
zou stoppen, dan betaalt de klant voor dat (ongewenste) extra vet ineens de prijs van 
kaas! En dus werd ‘40+’ standaard voor gewone kaas toen gewijzigd in ‘48+’, dus kaas 
met 8% meer (ongezond) vet erin. Leve de commercie, ten koste van onze gezondheid. 
          Het verhaal bij het melkeiwit is nauwelijks minder beschamend: Veel ervan ging als 
melkpoeder onder het mom van ‘ontwikkelingshulp’ naar Afrika e.a. – dus naar mensen die 
niet of nauwelijks gewend zijn aan melk, en er daardoor gemakkelijk buikpijn of zelfs 
diarree van kregen. 
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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 financiële winst.  

Het Voedingscentrum, dat ‘onafhankelijk’ heet te zijn, adviseert ten aanzien van het 
melkvet inmiddels wel om de consumptie hiervan te verminderen. Maar zij heeft daaruit 
nog steeds niet de consequentie getrokken af te stappen van de winstgevende 48+ kaas 
als ongezonde standaard. 
 

Zo heet ook fruit zo gezond te zijn, maar hoeveel fruit heb je werkelijk nodig? 
Voedingtechnisch is fruit niet veel meer dan suikerwater met wat vitamine-C en wát vezels. 
Voor wat betreft deze vitamine zou je aan één stuk fruit per dag (zo’n 100 gram) al rúím 
voldoende hebben. En de hoeveelheid vezels in fruit valt nogal tegen. Alles wat je meer 
dan dat ene stuk fruit eet is dus eigenlijk onnodig, ontneemt je de ‘gezonde eetlust’, en is 
dus: ‘snoep’.  
Pijnlijk wordt het, als zelfs ons ‘onafhankelijke’ Voedingscentrum in haar ‘Schijf van vijf’ 
(blz 29) nog steeds “Volop groente en fruit” aanbeveelt. Die groente is duidelijk, maar 
‘volop fruit’ is echt niet gezond, zelfs niet de hoeveelheid van 200g, die ze verderop 
noemen. Zo’n aanbeveling steekt nog eens extra doordat modern inzicht [6&138] duidelijk 
heeft gemaakt, dat ‘volop’ fructose niet alleen door die calorieën niet gezond is [31] , maar 
ook door een andere verwerking in ons lichaam, waarmee fructose (anders dan glucose) 
niet meteen verbrand kán worden – het wordt opgeslagen als vet – hooguit nuttig voor een 
speklaagje om een barre winter door te komen. Véél fructose kan ons lichaam (met name 
de lever) niet aan, zodat het vet dan zelfs ook nog in de lever wordt gestapeld.  
Met het onbezonnen advies ‘Volop fruit’ krijgen we wél veel fructose binnen, temeer daar 
onze fruit-consumptie niet meer seizoensgebonden is. Fruit is door onze koelpakhuizen en 
wereldwijd transport nu het héle jaar door volop te koop, terwijl wij door goed verwarmde 
huizen aan den lijve geen barre winters meer ervaren, en een speklaag dus overbodig is.  
 

 

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 via onze zintuigen vormt daarin het sterkste wapen. 

 

Conditionering  -  ‘verborgen verleiders’ 
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 honden steeds 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 zouden horen, 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 ook bij ‘zien’: “Zo lekker als dat 
eruitziet, om van te watertanden”. En bij ‘ruiken’ gebeurt dat helemaal gauw. Alleen al door 
ergens even goed aan te denken, bijvoorbeeld aan het uitknijpen van een citroen, loopt bij 
dit zure beeld ‘het water je al in de mond’. Conditionering is een heel sterk wapen, doordat 
onze zintuigen (blz 24) nog steeds heel alert zijn. Niet gek dus, dat voedselproducenten 
(en zij bepaald niet alleen) volop verleiding en conditionering inzetten om meer winst te 
behalen – met dus ónze eigen zintuigen als hún wapens. 
 

 

Het wordt dus de kunst, om onze voeding af te stemmen op wat ons lijf nodig heeft,  

en dus om minder gevoelig te worden voor al die verleidingen van voedselproducenten.  
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Afstemmen op de behoeften van je lijf 
Dat afstemmen op jezelf lukt natuurlijk niet als je dit aan anderen overlaat, en al helemaal 

niet dat mensen zijn die alleen maar geld willen verdienen aan jou. Nee, je zal nu zelf 

moeten gaan bepalen wat goed voor jou en je gezin is, en ook wat je beter kunt laten staan. 

En waar de zintuigen van onze oer-ouders hen enorm hielpen bij het maken van allerlei 

keuzes, daar zitten ze ons nu juist erg in de weg. Voor het maken van goede voedselkeuzes 

zullen we onze zintuigen zelf moeten zien te beheersen, en soms zelfs even buiten spel 

zetten – als we tenminste gezond willen blijven. Je gezondheid kan je nu niet meer aan je 

zintuigen overlaten – die zintuigen zullen e bewust moeten intomen. Daarover praten we op 

blz 27 en 32. Maar nu eerst over wat je lijf werkelijk nódig heeft: 

Zoals al genoemd bij ‘Onze oer-ouders en hun leefstijl’ (blz 4) heeft ons lichaam ook in de 

21e eeuw nog precies dezelfde bouw, functie en behoeften als in vijfhonderd eeuwen ervoor. 

En hoewel mensen in onze tijd veel aandacht aan hun lichaam besteden, gaat die aandacht 

vooral uit naar ons uiterlijk en ons vóórkomen, en niet zozeer naar de behoeften ván ons lijf. 

En wat de inwendige mens betreft zorgt commercieel aanbod van allerlei (vooral zinloze) 

natuurpreparaten en diëten voor een idee van gezondheid, terwijl ook de handel in 

(goeddeels onnodige) vitamines en voedingssupplementen bloeit als nooit tevoren.  

Maar voor wat je lijf wérkelijk nodig heeft is weinig aandacht. 

Gelukkig is er wel aandacht voor enkele belagers van onze gezondheid, zoals voor 

schadelijke stoffen als alcohol, tabak en drugs, en ook voor invloeden die je gezondheid 

ondergraven als stress en slaaptekort. Daarbij kun je leren hoe we ons gedrag zo kunnen 

aanpassen dat we minder last hebben van de schadelijke effecten ervan.  

Voor wat betreft sommige voedingsmiddelen begint het besef van schadelijkheid goed door 

te dringen, al resulteert dit nog nauwelijks in concrete maatregelen. Dat bijvoorbeeld al die 

suiker in veel drankjes en in allerlei andere voedingsmiddelen eigenlijk niet goed voor ons is, 

begint langzaam tot ons door te dringen, zoals dat bij vet al eerder het geval was.  

Maar we zullen echt nog moeten leren wat ons lijf werkelijk aan voeding nodig heeft, en wat 

nadelig of zelfs schadelijk is, of zou kunnen zijn. Geleidelijk wordt ook daarover door weten-

schappelijk onderzoek steeds meer bekend (zie o.a. fructose en zoetstof [6&138 en 137].  

Omgekeerde wereld  
Want we nemen maar aan, dat ons lichaam in staat zou zijn zich automatisch aan te passen 

aan elk (nieuw) voedingsproduct, en dat is natuurlijk niet zo. Voedselproducenten maken van 

alles, als wij het maar ‘extra lekker’ vinden en ervoor willen betalen. Zij beschikken daarin 

over onbeperkte mogelijkheden, wat erin resulteert dat we overal zóveel lekker voedsel 

krijgen aangeboden, dat het ‘de pan uitrijst’. En als wij simpelweg onze neus achterna lopen, 

kan ons lijf dit aanbod niet meer aan – want de mogelijkheden van ons lijf zijn nog steeds 

ingesteld op die sobere evenwichtige vezelrijke voeding van onze oer-ouders, en dát zal niet 

veranderen.  

Eigenlijk is dit de wereld op zijn kop, en dat moeten we niet willen. Dus zullen we dit moeten 

omkeren, en zullen wij moeten leren om onze voedselkeuze aan te passen aan de mogelijk-

heden van ons lijf.  

       “Aanpassen?” Ja het gaat er echt om, dat je bij je voedselkeuze ten volle realiseert, 

dat je lijf (en dat van je kind) niet gebouwd is op veel lekkers, en dat je leert om bewust je 

zintuigen af te schermen van al die schreeuwende verleidingen (zie blz 25 en 32). Dan pas, 

en door het samen te doen, kan het lukken om je voedselkeuze afstemmen op wat je lijf echt 

nodig heeft.  

Dat afstemmen gebeurt in andere opzichten al voortdurend. Je realiseert het je misschien 

nauwelijks, maar ook jij past je al voortdurend aan aan wat je lijf nodig heeft, of nog net 
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aankan – en omgekeerd houdt ook je lijf continu rekening met jouw doen en laten. Het stuurt 

alle processen doorlopend bij en geeft waar nodig steeds de juiste seintjes – dat gebeurt ‘als 

vanzelf’ en dat vinden we heel gewoon. Zo kies je je kleding naar de buitentemperatuur, en 

help je daarmee je lijf, dat zelf al de binnentemperatuur regelt door zweten of kippenvel. Je 

eet hete soep, maar té heet wordt voorkomen door een pijnsignaal bij de poort (je mond). En 

zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. 

Ook qua voedsel past ons lijf zich voortdurend aan: het maakt meer maagzuur aan voor een 

betere opname van het ene voedsel, en meer gal bij het andere, enzovoorts. Ook zelf en wij 

hierin al rekening met de mogelijkheden van ons lijf: we kiezen datgene waarvan we geleerd 

hebben dat het eetbaar is, en dus geen gras of boomblaadjes. Dat is duizenden eeuwen 

goed gegaan …. tot nu toe. Want met ‘overvloed’ en al dat ‘extra lekker’ hebben we onze 

voeding uit z’n evenwicht getrokken, en eten we ‘omdat het zo lekker is’ veel meer dan 

gezond voor ons is, terwijl we bijvoorbeeld vezels, nodig voor een goede stoelgang en 

uitermate nuttig als signaalstof dat we genoeg gegeten hebben, uit onze voeding verbannen 

hebben. 

Schijf van vijf  

- kortweg ‘Schijf’ - 

Er zijn dus andere voeding-

keuzes nodig, bewúste keuzes. 

Daartoe zouden we eens goed 

moeten kijken, waarin onze 

‘luxe-voeding’ wezenlijk afwijkt 

van die nu door ons vastgestelde 

‘Norm’. Een goed hulpmiddel (zij 

het met kanttekeningen – zie 

onder) om je voeding te 

beoordelen en aan te passen 

aan de ‘norm’ is de ‘Schijf van 

vijf’ van het Voedingscentrum 

[11 oudere versie, 12 nieuwste 

versie]. Hierin zitten alle 

voedingsmiddelen, verdeeld over 

vijf hoofdgroepen, te weten: 

melkproducten, vetten, kool-

hydraten, groenten, vlees en vis. 

Vezels vormen jammer genoeg 

geen aparte groep, maar zijn 

ondergebracht bij de kool-

hydraten en groenten. Vitamines en sporenelementen zitten in dit alles verweven. Goeddeels 

zijn dit de gewenste verhoudingen tussen de verschillende voedingsmiddelen, waarmee je 

de maaltijd toch nóg wat gezonder kunt maken dan menig ‘volksvoedsel’, want door armoe 

ontbreken daarin toch vaak wel een of meerdere wezenlijke elementen {{Zo zag ik bv. in 

West-Afrika vaak maar heel weinig groente gegeten worden, en is de eiwit consumptie in 

grote delen van de wereld echt te krap}}.  

Dat de ‘Schijf’ niet helemaal de ‘norm’ vertegenwoordigt is meer dan jammer. Dit komt 

doordat er enkele serieuze kanttekeningen geplaatst moeten worden bij enkele lelijke 

manco’s (zie volgende bladzij). Maar als je rekening houdt met deze kanttekeningen is de 

‘Schijf’ een goed hulpmiddel om een voedingspatroon in evenwicht te brengen. En onze tijd 

biedt daarbij het grote voordeel, dat we nu in zulke aanpassingen zoveel meer keuzes en 

mogelijkheden dan onze voorouders.  
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De ‘Schijf van vijf’ – goede hulp … , maar ook manco’s 
Qua volksgezondheid zouden we dus al heel blij mogen zijn, als iedereen redelijk de 
‘Schijf‘zou volgen. Dat de ‘Schijf’ in de loop der tijd al enkele keren wat is aangepast 
[11&12], toont wel aan, dat het niet eenvoudig is om adviezen over een werkelijk 
evenwichtige voeding op te stellen.  
Maar ook de ‘Schijf’ biedt niet in alles houvast. Want hoewel het Voedingscentrum wel een 
norm in benodigde calorieën aangeeft, zal deze voor ieder persoonlijk toch net weer iets 
anders uitpakken. En verder vertoont de ‘Schijf’ nog steeds wat mankementen:  
-      In de ‘Schijf’ staat als aanbeveling genoemd “Volop groente en fruit”. Die groente is 
duidelijk, maar ‘volop fruit’ is echt niet gezond; ook de in hun tekst aanbevolen 200 gram 
is nog te veel (zie blz.15,21)[Bijlage G-6].  
-      Het zuiveladvies in de ‘Schijf’ is vaag – té vaag: “genoeg zuivel, zoals melk, yoghurt 
en kaas”. Hierdoor blijft nog steeds veel ruimte over voor een ongezonde interpretatie van 
‘genoeg’, met daardoor een te ruime zuivelconsumptie. 300 Ml aan melkproducten is ruim 
voldoende (zie blz.15,21)[Bijlage G-6].  
Wat deze twee punten betreft, mogen we hopen, zelfs eisen, dat het Voedingscentrum 
zich onafhankelijker gaat opstellen. 
-      Een derde manco in de ‘Schijf’ betreft het aandeel voedingsvezel in gezonde voeding. 
Hoewel de ‘Schijf’ “vooral volkoren”-producten aanbeveelt, en een dagelijkse inname van 
30-40 gram voedingsvezel, staat er niet bij hoe je dit voor elkaar kan krijgen. En daardoor 
wordt die 30-40 gram/dag maar door weinig mensen gehaald. Zo kun je bv. wel volkoren-
brood eten, maar als je dik belegde voorgesneden (=dunne) boterhammen eet, krijg je 
maar weinig brood binnen, en daarmee maar weinig vezel. Hetzelfde geldt voor volkoren 
pasta’s die meestal met calorierijke sausen en toevoegingen genuttigd worden. 
Bovendien zijn er ook nog mensen die méér nodig hebben dan die 40 gram, vooral als zij 
buikpijn- en/of verstoppingsklachten hebben.  
Mijn (al oude) tropenobservaties: “Voedingsvezel & poep” (blz 8) zijn hierin duidelijk. Het 
gaat erom te zorgen voor een goede vezelinname, voldoende voor een tijdig gevoel van 
voldaan zijn, én voor een gezond dagelijks poeppatroon (zie Poepproblemen of Buikpijn).  
 

 

Van veel mensen in onze westerse wereld wijkt hun dagelijkse voedingspatroon nog steeds 

flink af van de aanbevelingen in de ‘Schijf’. Enerzijds wordt te weinig groente en vezelstof 

gegeten, en aan de andere kant te veel ‘extra lekker’ vet, suiker en zout – maar over deze 

voedingsmiddelen las je al het nodige vanaf blz 17. Daardoor hebben we in toenemende 

mate te maken met ‘welvaartsziekten’, aandoeningen waar de een kennelijk gevoeliger voor 

is dan de ander. En zo zien we echt veel kinderen met buikpijn, vetzucht, en (al dan niet 

ernstige) verstoppingsklachten. Kennelijk zijn we met al dat ‘extra lekker’ een grens over 

gegaan, waartegen het lichaam met klachten protesteert “dat het al dat lekkers niet aankan”.  

En zo leert een mens door schade, zoals we van allerlei andere ‘lekkere’ producten ons al 

eerder de schadelijke effecten zijn gaan realiseren – roken en drugs zijn goeddeels 

afgezworen, en in alcohol beperken we ons steeds meer. 

Waarom geeft ons lijf niet duidelijker zélf aan wat het 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 ‘denkt’ jammer genoeg niet, en reageert nogal simpel: Het blijkt daarin nog steeds 

aangestuurd te worden op de oer-manier, en wel door een ‘magische stof X’, waarmee ik 

bedoel: de voedingsstof die het ’t slechtst kan missen. Bij onze oer-ouder was dat geen 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx?query=schijf%20van%20vijf%20
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/bijlagen-voeding-enz.html
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/bijlagen-voeding-enz.html
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/poep-problemen.html
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/vaak-buikpijn.html
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probleem, want als hij toen van ‘stof X’ voldoende had binnengekregen, dan waren daarmee 

de andere noodzakelijke voedingsstoffen ‘automatisch’ ook redelijk aangevuld (blz 5).  

Welke voedingsstoffen waren dat dan, die ons lijf het slechtst kon missen - en welke had als 

‘stof X’ 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 te dik te worden (Vetzucht) – heel 

vervelend, maar niet direct levensbedreigend. En op latere leeftijd maak je kans op nog heel 

andere klachten, maar daar heeft je lijf nú geen boodschap aan.  

–     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 bijvoor-

beeld 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 suikers, samen ‘koolhydraten’ 

geheten. Ook vet bevat calorieën, per gram zelfs tweemaal zo veel als koolhydraten. En 

zelfs de bouwstof eiwit kan, als je er meer van eet dan je nodig hebt, als brandstof dienen - 

eiwit heeft dan een caloriewaarde gelijk aan die van koolhydraten. Aan brandstof hebben wij 

in onze tijd geen gebrek, in tegendeel, veel mensen zijn te dik door al die als vet opgeslagen 

brandstof.  

Maar onze voorouders kenden nauwelijks ‘te dik’ (behalve de enkele zeer welgestelden) – al 

onze voorouders moesten juist erg hun best doen om voldoende voedsel bijeen te 

scharrelen. En bij een wérkelijk tekort aan brandstof – zoals in hun situatie zomaar kon 

voorkomen – dreigt gevaar. Zonder brandstof kan de ‘motor’ ineens stil komen te staan en 

dreigt je leven ineens te stoppen. Dát moet 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 aanwijzing zou 

kúnnen vormen voor een tekort aan brandstof – zelfs als er nog genoeg reserve-brandstof 

(onderhuids vet) is. En daarmee ligt de allerhoogste prioriteit van het lichaam dan ook bij 

‘Brandstof’, oftewel glucose, bloedsuiker. En het is dat tekort aan brandstof, dat ons diréct op 

zoek doet gaan naar voedsel – zelfs als er alleen maar een te kort líjkt te ontstaan, bij toch 

nog ruim voldoende vet-reserve. Dat (al dan niet schijnbare) tekort aan brandstof heet ‘trek’, 

en in ernstige vorm ‘honger’. Voor het gemak scheren we trek en honger hier over één kam: 

  HONGER ontstaat al bij een geringe daling van het glucosegehalte in ons bloed. 

Glucose (‘bloedsuiker’) is de brandstof die alle lichaamscellen nodig hebben, en die via onze 

bloedbaan wordt aangeleverd. Het bloed haalt deze suiker slechts voor een klein deel 

meteen uit onze voeding. Verreweg de meeste glucose haalt ons bloed uit de ‘directe 

voorraadkamer’ van ons lichaam (de lever), waar het ligt opgeslagen in een snel beschikbare 

vorm. Pas in laatste instantie wordt een beroep gedaan op het ‘grote magazijn’, onze 

speklaag, waar de ‘reservevoorraad’ ligt opgeslagen in compacte vorm - vet. Dit vet is echter 

niet diréct beschikbaar bij energietekort, het moet dan eerst nog omgezet worden in glucose. 

Het lijkt misschien vreemd, dat zelfs bij een overvol brandstofmagazijn, dus bij een dikke 

speklaag, iemand nog honger kan krijgen, maar zo gaat het wel – vandaar dat ik het 

hierboven over een ‘schijnbaar tekort’ had. 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 met dat 

speklaagje moesten ze zuinig zijn, dát hadden ze hard nodig als nood-reserve om de winter 

door te komen.  

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/te-dik.html
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          Met een echt díkke speklaag heeft het lijf van onze oer-ouders nooit rekening hoeven 

houden – en daar houdt óns lijf nu dus ook geen rekening mee, zelfs niet als die speklaag al 

véél te dik is. Al bij een geringe bloedsuikerdaling krijg je het seintje ‘trek’, en als je 

bloedsuiker nog iets verder daalt wordt dit signaal nog sterker: ‘honger’. Trek is voor veel 

mensen nog wel te hanteren, maar honger is een zo krachtig en dwingend signaal dat je er 

wel naar móét luisteren door te gaan eten, om daarmee het bloedsuikergehalte 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 vrijwel overbodig en kan het zich dus zelfs tegen 

je keren. Dat dit alles bij de een in sterkere mate speelt dan bij de ander, 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’ 

Goed dus om te weten, dat voedingsvezel in dit mechanisme een dempende rol speelt.  

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. Zij kregen 

‘automatisch’ voldoende bouwstoffen en vezel binnen bij het stillen van hun honger – haal 

nog even die 6% suiker in worteltjes (blz 12) voor de geest.  

Voor kinderen is die voedingsrevolutie extra problematisch 
Samenvattend is onze voeding in ons rijke westen in de afgelopen eeuw veel meer 

veranderd dan in de hele ontwikkeling van de mensheid ervóór. Wij leven nu in ‘overvloed’ 

en ons eten is relatief goedkoop: nog maar 15% van ons gezinsinkomen besteden wij 

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 moesten 

eten ‘wat de pot schaft’, verkeren we nu in de 

luxe omstandigheid steeds te kunnen kiezen, 

en dus kiezen we massaal voor ‘extra lekker’ 

eten en drinken (vet, zout, zoet en vezelarm).  

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 voedings-

bestanddelen – 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.  

Deze onevenwichtigheid in de voedsel-

samenstelling speelt bij kleine kinderen 

nog een extra grote rol. Want juist omdat 

we het zo goed voor hebben met kinderen, 

zijn vooral zij hierin nog eens extra ‘het kind 

van de rekening’. Dit komt doordat de over-

vloed aan ‘lekkers’ welke wij inmiddels ‘heel 

normaal’ vinden, hen extra raakt.  
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Want waar het ons zelf al niet lukt om op een verstandige manier met die overvloed aan 

lekkers om te gaan, daar is het effect van zo’n overvloed voor kinderen buitenproportioneel. 

Dit doordat kinderen vaak nog eens extra de ‘pech’ hebben getrakteerd te worden op een 

portie lekkers welke even groot is als die van volwassenen – “we gunnen het ze zo graag”. 

We wéten wel dat een kind minder nodig heeft en daardoor gewoonlijk 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 ‘kinder-ijsje’ 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 zulke eetlust verstorende porties? Die zorgen 

er, samen met de tussendoortjes en de zoete dranken voor, dat je kind al vóór de 

hoofdmaaltijd echt geen trek meer hebt en je aan een echte evenwichtige maaltijd nauwelijks 

nog toekomt.  

          En dat is meer dan jammer, niet alleen voor nu, maar ook voor later. Want als je als 

kind niet gewend bent aan bijvoorbeeld groente als dagelijkse kost, dan is de kans groot dat 

groente ook later geen vast onderdeel van de maaltijd zal uitmaken. Ook dat verhoogt de 

kans op aandoeningen. Maar als ouders hóéf je dat niet te laten gebeuren.  

Voor kinderen die nu al nauwelijks groente (of ander noodzakelijk voedsel) eten hebben we 

het flipboekje “van Moeizame eter naar Voeding in Evenwicht”. 

Hoe wapenen we ons tegen al die verleidingen?  
 

- om geen voeding te gebruiken die eigenlijk niet goed voor ons is? En 

- om niet méér te kopen dan we eigenlijk nodig hebben - of dan goed voor ons is? 

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 van producenten om je toch iets te laten kopen / 

eten, hoewel je dat niet van plan was. Jouw zintuigen vormen daarin een ijzersterk wapen – 

maar jammer genoeg in hún hand. Daarbij hebben zij allerlei verleidingstechnieken 

ontwikkeld, die vooral berusten op ‘conditionering’ oftewel de ‘Pavlov reflex’ [Bijlage H-7 of 

blz 40]. Niet alleen het openlijk aanprijzen, maar 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. Het is een 

vorm van manipulatie, die je vaak kunt zien aankomen – maar dit natuurlijk alleen als je je 

ervan bewust bent. Dit bewustzijn kan je trainen, en dat biedt je de mogelijkheid om je bij 

voorbaat tegen zulke verleidingen te wapenen. 

 

–      Op meerdere plekken in de wereld krijgt de hardgrondige weerstand van mensen tegen 

het manipulatieve aspect van reclame vorm – niet tegen reclame als informatiebron. Zo 

zijn bijvoorbeeld in een stad als Grenoble alle billboards verwijderd door een burgemeester, 

die mede verkozen was omdat hij dat beloofde. En de grote meerderheid van de bevolking is 

er blij mee. Ook de eindeloze reeks van doorhamerende TV-reclames zou je datzelfde lot 

toewensen. Maar het is maar de vraag of zoiets hier ooit lukt. 

Daar kan je dus niet op wachten. Voorlopig zal je zelf je eigen weerbaarheid moeten zien op 

te bouwen tegen al die bewuste en onbewuste beïnvloeding. En dat lukt best een eind: 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/moeizame-eter.html
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/bijlagen-voeding-enz.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/reclame-rebellen.html
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–      Reclameborden staren ons overal aan. Reclame kan je op een idee brengen, maar 

voordat je dit idee tot het jouwe 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 

tijdens Tv-reclames tenminste het geluid 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 voorkeuren toegespitste Reclames. 

Kies een browser die dit goeddeels tegenhoudt (bijvoorbeeld Firefox) en een erbij passende 

add-blocker. 

 

–      In de supermarkt staan zaken die kinderen lekker vinden vaak op kinderooghoogte – 

goed uitgekiend voor de verkoop, maar niet erg ethisch. Een jengelend of zelfs krijsend kind 

in de winkel is heel vervelend, en om maar van dat gejengel af te zijn, koop je het maar – en 

dat werkt averechts, zodat dit een volgende keer geheid wéér zo gebeurt. 

 

–      Je ruikt er ook heerlijke geuren, o.a. van de ‘versbakker’ of van rookworst, en je ziet er 

allerlei 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 bakker, notenbar, viskraam met lekkerbekjes, oliebollenkraam, 

friteskraam en dergelijke. Een goed voornemen (en vooral de gewoonte) is om alleen aan 

tafel te eten en nooit staand bij een eetkraam e.d. is op zich heel goed, maar ook dan kan je 

verleid worden het lekkers te kopen en mee naar huis nemen. Dat schiet dus niet echt op.  

 

–      Anticiperen op geuren: Effectiever is, zodra je zo’n plek ziet waar het altijd lekker ruikt, 

er snel met ingehouden adem langs te lopen. En mocht de geur je het eerst bereiken: 

houd al bij de eerste vleug geur in je neus je adem even in, zodat die geur niet verder kan 

doorwerken - kijk ook weg, want “zien eten doet eten” – en dan ook even flink doorstappen 

tot je buiten het ‘geurbereik’ van die kraam bent. Doe je dat niet, dan loop je voor je het weet 

je neus achterna en koop je toch weer van dat lekkers. Maar mocht dat tóch 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. 

 

–        Anticiperen is ook: Zorg, dat je geen lekkers in huis hebt, behalve met een 

feestdag. En krijg je gasten of wordt het feestelijk op een andere manier: Koop dan 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. 

 

–        Ook Voorlichting is een vorm van anticiperen, althans zou het kunnen zijn.  

Goede voorlichting bestaat, maar het lukt nauwelijks om daar veel aandacht voor te krijgen. 

Hoe vaak (of liever hoe zelden) zie en bekijk jij zulke voorlichtings-pagina’s of -programma’s, 

in krant, tijdschrift, op TV of Internet? En áls je zo’n voorlichtingsprogramma ziet 

voorbijkomen, luister je dan ook serieus? Daar staat tegenover dat je wordt overspoeld met 

allerlei vrolijke en opwekkende reclames, vaak gegoten in een vorm die op voorlichting lijkt, 

maar vooral desinformatie bevat en slechts bedoeld is om de producent te spekken. Vaak 

tonen zulke reclames ‘lekkere-trek’-opwekkende beelden, die te pas en (meestal) te onpas 

via TV-spotjes in je huiskamer binnenkomen, en meestal veel leuker zijn dan officiële 

voorlichting. En niet te vergeten de Internet-reclame. Tegen al die gigantische 

reclamebudgetten kan onze ‘gezonde voedingsvoorlichting’ nooit op. En daarbij is de 

voedingsvoorlichting door onze overheid, vanuit het Voedingscentrum, ook niet steeds eerlijk 

en onafhankelijk (blz 29). 
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Leren om veel bewuster met voeding om te gaan 

‘Leren’ vindt lang niet iedereen leuk. En het is vaak wel zo gemakkelijk om mee te drijven op 

al dat lekkere voedselaanbod – maar het is niet gezond, niet voor jezelf en niet voor je gezin.  

Maar wij zijn het zélf die door al dat aanbod steeds gemanipuleerd worden, en wij zijn het 

dus ook zélf die ons moeten leren wapenen tegen zulke manipulatie. Als je weer baas in 

eigen lijf wil worden, zal je ook het initiatief weer moeten terug zien te krijgen, wat alleen lukt 

als je leert heel bewust om te gaan met die overvloed aan lekkers, die ons voortdurend 

opgedrongen wordt. Zo’n bewustzijn komt je niet aanwaaien, je moet het echt bij jezelf 

aankweken. Want zónder zo’n kritische instelling loop je je neus achterna, en heeft je 

lichaam én dat van je kinderen ‘domme pech’.  

Want wat onze lijven werkelijk nodig hebben is ‘Normale voeding’, voeding waar ons 

lichaam gedurende de hele evolutie mee vertrouwd was …. tót die extra lekkere, maar rare 

voedingsrevolutie van de zestiger jaren. 

Normale voeding 

Als we nu al het voorafgaande bij elkaar nemen, dan komen we nu dan toch uit bij wat we 

Normale voeding mogen noemen. Deze is dus sober, evenwichtig en vezelrijk. 

‘Sober’ betekent eenvoudig, dus zonder toevoeging van de meeste smaakjes die het 

extra lekker maken, dus zonder suiker en zonder overtollig vet en zout. Op blz 16 noemde ik 

al, dat sober voedsel gewoon smakelijk is – zij het veel minder luxe dan nu. Daartoe zullen 

we echt onderscheid moeten leren maken tussen ‘gewoon eten met smaak’ en ‘eten omdát 

het zo lekker is’ – feestdagen daargelaten. 

‘Evenwicht’ in je voeding krijg je door de ‘Schijf van vijf’ te volgen, mét de restricties die 

op blz 29 staan (niet meer dan één stuk fruit per dag, en niet meer dan 300 ml zuivel). 

‘Vezelrijk’ betekent, dat er ‘normaal’ gepoept wordt. Op blz 8 schreef ik daar al over:  

“Een dusdanige voeding, dat er genoeg poep geproduceerd wordt om dagelijks een 

ruime hoeveelheid smeuïge poep te kunnen lozen”. Hoe dat eruitziet? Dat vind je in de 

‘Poep-vorm en -dikte lijst’ [Bijlage S, op blz 13 van dat flipboek], te weten de gezonde 

vormen e- en f-. Voor de meeste mensen zal dit betekenen, dat zij veel vezelrijker moeten 

gaan eten dan ze nu doen. Het belang hiervan zit in een gezonde functie en doorstroming 

van de darm, maar ook, en zeker zo belangrijk: in een natuurlijk gevoel van verzadiging na 

een gewone maaltijd [15 & 87]. 

Simpel gezegd zal jullie voeding er dan ongeveer uitzien als in de vijftiger jaren 

(blz 14). Maar nu wel met meer mogelijkheden in variatie dan toen. Dat betekent wel dat je 

anders gaat inkopen in de buurtsuper, namelijk mét een boodschappenlijstje, dat je al van 

tevoren thuis hebt opgeschreven (blocnootje & pen in de keuken, en elke keer dat je iets te 

binnen schiet wat je nódig hebt: noteren). Een sobere lijst, met evenwichtig samengestelde 

en vezelrijke voedingsmiddelen – de lijst ook waar je je aan hóúdt.  

Let tijdens het boodschappen doen goed op wat er allemaal aan ingrediënten in zit – en 

wees daarbij extra alert op gehaltes aan vezels, vet, suikers en zout. 

En dus gaat ook de voedselbereiding er wat anders uitzien, maar met een goed kookboek bij 

de hand kom je een heel eind. Decennialang was het “Kookboek van de Amsterdamse 

Huishoudschool” (door C.J. Wannée - nog steeds te koop) voor talloze Nederlanders een 

vertrouwde vraagbaak, al zal je ook daarin kritisch moeten zijn.  

Met onze huidige inzichten moeten er wel enkele korte kanttekeningen bij geplaatst worden: 

– Gebruik bij voorkeur plantaardige olie of vet i.p.v. dierlijk vet 

– In een kookboek als Wannée wordt graag gewerkt met allerlei lekkere sausjes, die je beter  

   kunt missen in de dagelijkse keuken, omdat ze flink calorierijk zijn. 

– Ook groenten zijn gezonder puur, alleen kort gekookt (beetgaar) of gestoomd, en niet  

   gestoofd, of in een sausje of papje verwerkt.  

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/bijlagen-voeding-enz.html
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Op zon- en feestdagen kan je ook daar natuurlijk van afwijken. Ook op het internet is nog 

veel te vinden als je zoekt onder ‘degelijke Hollandse kost’ of ‘Oma’s kookboek’ e.d. 

Aanvankelijk zal het zelf ingrediënten uitzoeken en koken je extra tijd kosten, maar eenmaal 

bezig leer je snel de gewenste voedingsmiddelen te onderscheiden, én klaar te maken. 

Dat klinkt inderdaad simpel, maar breng dit maar eens in de praktijk! En dan moet je ook nog 

je hele gezin zien mee te krijgen – dat is haast geen doen! En zeker als een gezinslid nog 

specifieke klachten heeft als buikpijn of poepproblemen. 

Als beide ouders (of jij als éénouder) echt achter dit beleid staan, dan gaat dit goed. En juist 

ook als je kind al klachten heeft, dan is het nog gemakkelijker te realiseren, doordat die 

klacht extra motiveert. Bij een dik kind, of vetzucht bij meerdere gezinsleden, vind je steun 

bij elkaar om je werkelijk tot de aanbevolen voeding te beperken. Want onze aanpak heeft 

het voordeel, dat niemand honger of onnodig trek hoeft te hebben, daar zorgt die voeding 

zélf voor. Maar inderdaad, zo’n wijziging in voedingspatroon betekent wel een verandering 

in Leefstijl voor je hele gezin, en een mentaliteits-switch bij jullie als ouders.  

En dát is inderdaad niet simpel! 

Niet alleen andere voeding, maar ook mentaliteits-switch 
De overstap naar een sober en daarmee heel ander voedingspatroon is een grote stap voor 
jou als ouder én je gezin, 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 een keuze voor een sobere evenwichtige en vezelrijke 
voeding kan pas slagen als zo’n voeding voor het héle gezin een vanzelfsprekendheid is.  
Ook als voor jullie het belangrijkste argument de klachten van één kind zou zijn, is het niet 
eerlijk om alleen dit kind met klachten deze voedingsaanpak in zijn eentje te laten 
opknappen. Dat zou voor dit kind voelen als strafwerk. Dat mag het niet zijn, én zo zou het 
niet gaan lukken ook. Dus, als ouders sta je nu voor de volgende keuze:  
Volg je deze nieuwe aanpak, óf blijf je bij de keuze voor de onevenwichtige, zeer vezelarme 
en vooral ‘extra lekkere’ voeding-keuze 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 bij 
klachten als Buikpijn, Poepproblemen of Te dik nu eenmaal niet te maken hebben met een 
‘kinderziekte die ooit wel zal overgaan’. En daarbij, ook die andere welvaartsziektes liggen 
nog in het verschiet. Als je bij de genoemde klachten op kinderleeftijd al over ‘ziekte’ zou 
willen spreken, dan is het onze voeding die ziek is, en niet de darm van je kind, welk niet 
opgewassen blijkt tegen dit ‘vezelarme dieet’.  
 

Maar om dat te bereiken kan je wel wat aanvullende instructie gebruiken: 

Hoe je die switch in voedingspatroon nu in de praktijk realiseert, vind je in de 

uitgebreide voedings-voorlichting, die je in alle drie de flipboekjes Poepproblemen, 

Buikpijn en Te dik terugvindt in bijna gelijke vorm. ‘Bijna’, want waar nodig is deze net wat 

meer gericht op elk van deze drie specifieke klachten.  

En mocht je denken een aanbeveling niet op te kunnen volgen, doordat je kind bijvoorbeeld 

nu al helemaal geen groente eet, dan vind je daar een goede oplossing voor in het flipboekje 

“van Moeizame Eter naar Voeding in Evenwicht”. 

Zo’n leefstijl verandering in voedingspatroon wordt je soms extra lastig gemaakt door 

onbegrip in je omgeving. Niets is moeilijker dan bv. een dwarsliggende oma – maar ook aan 

hen kun je prima deze voorlichting laten lezen. En de praktijk is heus goed te doen – maar 

het ‘toverwoord’ hierbij is “Samen”, samen als gezin, en liefst doet de directe omgeving 

(grootouders, vriendjes) daarin mee. 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/poep-problemen.html
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/vaak-buikpijn.html
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/te-dik.html
http://www.ismijnkindwelgezond.nl/moeizame-eter.html


~ 36 ~ 
 

Hoe je de voeding voor je gezin ‘in het gareel’ krijgt, lees je dus in die flipboekjes. Maar als je 
dat gelezen hebt, vind je het misschien ‘zielig’ voor je kinderen, om hen niet onbekommerd te 
kunnen laten genieten van wat het leven mét al dat lekkers te bieden heeft.  
Daar is natuurlijk veel voor te zeggen, vooral als je kinderen nu geen lichamelijke klachten 
hebben. Maar het gaat niet alleen om gezondheid nú, een gezonde toekomst is zeker zo 
belangrijk. En een ‘onbekommerde jeugd’ wil toch niet zeggen, dat dit voor hen een alleen 
rooskleurige periode zonder richtlijnen zou moeten betekenen. Daarmee zouden je kinderen 
bedrogen uitkomen. Hun leven kent al aardig wat richtlijnen, leuke en minder leuke, zoals 
bijvoorbeeld school, het voetbalteam, op tijd thuiskomen, hun kamer opruimen, tafeldekken, 
en zo zijn er wel meer richtlijnen op ander vlak, bedoeld om het leven te structureren en voor 
zichtzelf en anderen aangenamer te maken. Dat alles heeft te maken met ‘opvoeden’, opdat 
ze het ook zelf later beter kunnen krijgen. 
Of vind je ze nog te jong voor taken in huis? Maar hoeveel gemak hebben ze er later niet 
van, om te ervaren hoe plezierig het is om er niet met twee linkerhanden voor te staan, of 
zelf een maaltijd te kunnen bereiden. En hoewel samen iets klaarmaken in de keuken meer 
tijd kost, kan het heel gezellig zijn.  
Niet alle vrijheid is voordeel. En wat voeding betreft betekent vrije keuzes zeker geen 
voordeel voor je lijf. Daarbij maakt kieskeurigheid met vooral ‘lekker’, ervoor dat je kind 
opgroeit tot een ‘verwend gastje’. En hoe leuk het ook is om bij een vriendje uitgenodigd te 
worden om te komen eten, als kieskeurig kind zal je niet gauw een tweede keer uitgenodigd 
worden. Eten heeft in veel opzichten een belangrijke sociale functie.  
 

          Juist ook doordat voeding niet zomaar het opeten van voedsel is, maar ook belangrijke 
psychosociale aspecten heeft, kan het introduceren van zo’n heel ander voedingspatroon 
nog best lastig zijn. Op de volgende bladzij lees je, hoe dat toch goed gaat lukken - tenzij je 
kinderen al de tienerleeftijd hebben bereikt, dan wordt het lastiger. 
Tieners hebben goede uitleg nodig. Daartoe kunnen ook zij deze flipboekjes prima lezen. 
Maar als zij echt niet mee willen doen, dan heeft het meestal weinig zin om deze ouderlijke 
wens door te drukken. Zij zorgen anders wel op andere manieren om aan ‘lekker’ te komen. 
 

Hoe krijg je ook je kinderen zover dat ze ‘normaal’ gaan eten? 
We hebben het nu uitgebreid gehad over ‘Gezonde kost’, vergelijkbaar met de dagelijkse 
voeding uit de vijftiger jaren: een sobere evenwichtige en vezelrijke voeding. Hoe die 
eruitziet, lees je in alle drie de flipboekjes: ‘Poepproblemen’, ‘Buikpijn’, en ‘Te dik’. In wezen 
maakt het niet uit in welke van deze drie probleemsituaties jullie met je kind zitten, want de 
voedingsadviezen zijn in alle drie praktisch hetzelfde, en verschillen slechts wat in 
achtergrond en noodzaak tot controles.  
‘Gezonde kost’ volgens DE ‘norm’ 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’ mogen 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. 
En vind je dat (nog) niet: ga net zolang oefenen, die ‘nieuwe’ voedingsmiddelen zélf uitpro-
beren, zónder kinderen erbij, om aan de smaken te wennen - want het went heus. Dit geldt 
natuurlijk 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’ [Bijlage I-7 of blz 40]. Andere redenen om te eten zijn er niet of 
werken amper. Belonen of straffen om een kind meer te doen eten werkt hooguit even.  

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/bijlagen-voeding-enz.html
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Bij een peuter kun je soms nog tijdelijk iets bereiken door te flemen (“een hapje voor mama – 
en nu een hapje voor …”), maar daardoor laten de meeste kinderen zich al gauw niet meer 
om de tuin leiden.  

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-8], want met deze aanpak bepaalt je kind zelf 
hoeveel of hoe weinig hij wil eten. Maar hoe logisch deze aanpak ook klinkt, de huidige 
situatie is meestal anders: 

– 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-8 of blz 40]. 

Groenten en voedingsvezels worden vaak al 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, in de juiste verhouding aangeboden (‘Schijf van vijf’), 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.  

Troost, geen boosheid 
Voor jou als ouder betekent een dergelijke verandering een flinke switch in jullie leefwijze, 
voor een kind een heel grote ommekeer. Voeding en allerlei ‘lekkers’ vormen een belangrijk 
onderdeel van zijn leven, en daar wordt nu ineens een rigoureuze wijziging in aangebracht. 
Alle reden dus voor boosheid en/of verdriet bij hem wegens het verlies van zoveel lekkers. 
En ook dus bij jullie om daar begrip voor te hebben en te tonen, maar zeker geen boosheid.  
Verdriet is wellicht moeilijk om aan te zien, maar … zwicht niet! Troost alleen.  
Je kunt dit echt aan de natuur overlaten: Als er niets ‘extra lekkers’ meer voorhanden is en 
alleen nog sobere, evenwichtige en vezelrijke voeding, die je kind aanvankelijk misschien 
weigert te eten, dan krijgt hij onherroepelijk ‘trek’, wellicht zelfs ‘honger’. En die gaan er echt 
voor zorgen, dat je kind op een goed moment ‘eieren voor zijn geld kiest’ en ook deze heus 
ook smakelijke voeding met jullie mee gaat eten. Zorg er wel voor, dat ook dit ‘in evenwicht’ 
gebeurt (zie flipboek “Van moeizame eter naar Voeding in Evenwicht”). 

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 een volgende keer tien keer langer doordramt om weer 
zijn zin te krijgen – vervelend voor jou als ouder, maar zéker zo vervelend voor je kind zelf.    
          Wat de ouderlijke aanpak ook lelijk kan ondergraven is, als grootouders zich met jullie 
aanpak gaan bemoeien en deze nieuwe aanpak ‘zielig’ of zelfs ‘flauwekul’ vinden. Daarom 
dat ik bij voorkeur zag, dat ook grootouders bij onze voorlichting meekwamen. Laat ook hen 
dit flipboekje dus graag 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 juist ook de grootouders, dat de kinderen uit de vijftiger jaren zich toen met deze 
voeding helemaal niet ‘zielig’ of ‘tekortgedaan’ voelden.  

Deze aanpak kan ook pas lukken, als je er werkelijk van overtuigd bent, dat jullie huidige 
voeding te wensen overlaat, en mede de oorzaak is van klachten als Poepproblemen, 
‘Buikpijn’, of Te Dik zijn – en later wellicht voor nog andere welvaartsziekten kan zorgen. 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/bijlagen-voeding-enz.html
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Wellicht daarom 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.  

Eén kanttekening plaats ik hierbij: Voor tieners met eigen zakgeld ligt dit natuurlijk lastiger – 
zij zullen vooral zélf overtuigd moeten worden om goede keuzes te maken. 

De meeste ouders lukt het om deze leidraad te volgen. Maar mocht je al bij voorbaat denken 
dit als opvoeder niet aan te kunnen, dan kan je hier pedagogische begeleiding bij krijgen 
[Bijlage K-8 of blz 40]. Ook als het na meerdere pogingen toch te moeilijk blijkt te zijn, omdat 
je bijvoorbeeld bang bent voor de boosheid van je kind, ook dan kan je daar hulp bij krijgen. 
Wees hier alsjeblieft open over, want opvoeden ís gewoon moeilijk. En rond eten en snoep is 
dit nog extra lastig – snoep staat zo vaak voor ‘beloning’, en dat vervalt nu goeddeels. 

          Het ene kind zal met deze voedingsverandering meer moeite hebben dan het andere, 
maar als je als ouders sámen duidelijk bent, gaat het lukken. En het werkt. Meerdere ouders 
konden mij zelfs vertellen, dat hun kind op een gegeven moment strenger voor zichzelf was 
dan een ouder als die soms wat meer toegeeflijk was - gewoon omdat hun kind zich veel 
prettiger voelde bij die vezelrijke voeding. Natuurlijk is het ook voor de ene ouder moeilijker 
dan voor de ander om met deze voedingsaanpak om te gaan en daar consequent in te zijn. 
Want gemakkelijk is dit voor niemand. Het is veel moeilijker om ‘Nee’ te zeggen tegen je kind 
dan om toe te geven – zeker als hij ook nog eens zo lief kijkt. Daarbij lokt ‘Nee’ zeggen al 
gauw boosheid bij je kind uit, soms heftig, en daar moet je als ouder maar tegen kunnen. 

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 
deel Van ‘Moeizame eter’ naar ‘Voeding in evenwicht” op deze website. De aanwijzingen 
daarin zijn ook prima te gebruiken voor kinderen die grote moeite hebben met het eten van 
een sobere vezelrijke voeding.  

Begin drastisch 
Zodra je eenmaal voor deze sobere, evenwichtige en vezelrijke voeding hebt gekozen, 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”. Overigens is zulke uitleg aan groot-
ouders en ouders van vriendjes ook belangrijk, al hoeven die het er niet mee eens te zijn – 
het is júllie beslissing, en zij mogen in deze website alle argumenten meelezen.           
 

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 
wat ‘snoep’ zou kunnen heten in een klap de deur uit doet. Dat lijkt lastiger dan al dat lekker 
achter slot en grendel te zetten, maar is het niet. Want als het nog in huis is, maakt dat het 
moeilijker voor jou om Nee te zeggen.  
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 er met feestdagen 
‘extra lekker’ gegeten wordt en ook wat gesnoept, is goed en verhoogt de feeststemming – 
maar beperk ‘feest’ dan echt tot die ene dag.  
 

En ook hierbij is het goed om al tevoren spelregels op te stellen en af te spreken hierover. 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/bijlagen-voeding-enz.html
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En tot slot: Bewegen ! 

Maar leefstijl is toch meer dan alleen voeding? Natuurlijk, en een laatste woord gaat dan ook 
uit naar lichaamsbeweging. Want als je nagaat hoeveel lichamelijke arbeid een jager/ 
verzamelaar wel niet moest verrichten om genoeg voedsel bijeen te garen, of een boer met 
een paar koeien en een akkertje, te bewerken met toen heel eenvoudige werktuigen, dan 
realiseer je je dat het jou niet snel zal lukken om net zoveel te bewegen als je oer-ouders.  
In onze tijd is er heel veel geautomatiseerd, waarmee ook veel lichamelijke arbeid is 
verdwenen uit het dagelijks leven. Voor heel veel mensen komt het er helemaal niet meer 
aan te pas – zelfs niet in mobiliteit.  
Op zich hoeft dat niet slecht te zijn, als je je ook hierin maar wat aanpast aan de behoeftes 
van je lijf, wat betekent dat je natuurlijk de samenstelling van je voeding in de gaten blijft 
houden en je zorgt voor lichaamsbeweging zelf. In de bouw of het boerenbedrijf kom je, 
ondanks al die automatisering, meestal toch wel aan aardig wat dagelijkse lichamelijke 
inspanning, maar bij een kantoorbaan zal je bewust voor extra beweging moeten kiezen. 
Ook dat is onderdeel van je leefstijl, en niet ‘als verplicht uurtje’ – iets waar de grappige foto’s 
van enkele van enkele sportpaleizen, waar je ‘sporters’ met de roltrap naar toe ziet gaan. 
Maar het gaat er natuurlijk vooral om, beweging onderdeel te laten zijn van je leven. Kies 
overal gewoon voor de trap en niet voor de lift, voor de fiets en niet voor de auto enz.  
 

Kinderen bewegen toch zelf al veel meer?  

De meeste kinderen wel wát, maar vaak valt dat toch tegen, en het is in deze tijd zelden 
genoeg. Populaire bezigheden als computerspelletjes en social media zorgen er steeds 
vaker voor, dat kinderen aan hun stoel gekluisterd zitten. Niet helemaal onbegrijpelijk, want 
zeker in de steden is ‘buiten spelen’ vaak niet gemakkelijk te realiseren. Drukke straten zijn 
gevaarlijk, en de huizen staan dicht op elkaar. Gelukkig zijn er op veel plekken wel wat 
kindvriendelijke open ruimtes gecreëerd. 
Samen buitenspelen is in veel opzichten belangrijk, zelfs onmisbaar voor kinderen. Kinder-
spel is sociale en lichamelijke oefening tegelijkertijd. Spelletjes buiten zijn daarom leuk, als je 
ze nog net niet beheerst, of het net al wél kan. Zodra je een spelletje goed kan, is de lol er af 
en kiest de voortrekker van de groep een nieuw, net iets moeilijker spel. Daarmee trainen 
kinderen hun motoriek en behendigheid, zonder moeten, maar gewoon omdat dit samenspel 
leuk is. En als kind léér je ook samenspelen, met alle leuke en vervelende aspecten die 
daarbij horen – een goede oefening voor het latere meer serieuze samenspel in de grote-
mensen-wereld 
 

 Bijziendheid  bij weinig buitenspelen 

          Een aspect, dat vrij recent aan het licht kwam, is dat kinderen die weinig buitenspelen 
en vooral met dingen bezig zijn op korte afstand van hun ogen (gamen, youtube filmpjes, 
lezen), dwingen daarmee hun nog in de groei verkerende ogen om zich aan die korte afstand 
aan te passen. Daardoor vervormt de bolvorm van hun ogen iets, het wordt in voor-achter-
waartse richting iets langer, dus ietsjes ovaal in plaats van rond. Bij de leeftijd van zo’n 15 
jaar, als het oog uitgegroeid is, is deze vorm blijvend geworden, waarmee je goed dichtbij 
kunt kijken – maar minder scherp wat verder weg. Dat noemen we ‘bijziendheid’, een kleine 
afwijking, die al vroeg noopt tot het dragen van een bril, en op latere leeftijd voor nare 
oogklachten kan zorgen. Hoewel dichtbij lezen e.d. niet de enige oorzaak is van bijziendheid 
(er kunnen ook andere, bv. genetische factoren een rol meespelen), wordt sterk aangeraden 
om je kind minstens een uur per dag buiten te laten spelen, ook dus om kans op bijziendheid 
flink te ver kleinen. 

                                       Feest 
Een laatste woord nog over Feest en Voeding: Feest moet gevierd worden. Feesten zijn een 
soort rituele markeringen in de tijd. Ze horen daarom bij ieders leven. Laat een feest daarom 
feestelijk zijn, met alles wat erbij hoort, en maak er een hoogtepunt van. 
Maar laat zo’n hoogtepunt dan een hoogtepúnt zijn, ook wat ‘extra lekkere’ voeding betreft, 
en smeer het niet uit over dágen. Gewoon één dag feest, en de volgende dag is het voorbij. 

https://chimaeraspeaks.wordpress.com/2012/06/24/lets-clear-up-some-things-about-escalators-at-gyms/


~ 40 ~ 
 

Dan kan jullie lijf er ook weer van bekomen, en kan alles zich weer herstellen. Zulks bv. in 
tegenstelling tot het veelal uitgesmeerde sinterklaasfeest, dat al op 14 november begint met 
dagelijks snoep in je schoen, en waarvan na 5 december nog het (on)nodige snoep over is.  
 
Daarom tot slot een feestelijk plaatje, om de mogelijk bij jou opgekomen gedachte ‘nooit 
meer iets extra lekkers’ in de kiem te smoren. Als er een feestelijke aanleiding toe is, moet je 
dat ook echt vieren! En natuurlijk hoort daar ook extra lekkers bij. 

Kerstfeest in Zweden – tekening Carl Larsson 

BIJLAGEN in apart flipboek  

Bij het flipbook ‘Gezonde voeding en leefstijl’ horen de volgende bijlagen, welke je kunt 
vinden in het aparte flipboek “Bijlagen” – de ‘tegel’ daarvan staat naast die van ‘Buikpijn’, ‘Te 
Dik’, en ‘Poepproblemen’ op dezelfde webpagina. 
 
De met een donkerblauwe letters aangeduide bijlagen worden in de voorgaande tekst 
genoemd, bijvoorbeeld: [Bijlage G-6], dus tussen haken en met het bladzij-nummer er 
achter. 
De lichtblauw gemerkte bijlagen zijn eveneens relevant voor ‘Buikpijn’, maar deze zijn niet 
apart in de tekst vermeld.  
 

G 6 Valse Voorlichting &  Verleiding (Leefstijl blz 25) 
H 7 Conditionering (Leefstijl blz 26) 
 7 Trek of honger? 
J 8 Dwang en voeding verstaan elkaar niet 
K 8 Zo nodig ortho-pedagogische hulp 
L 8 Vooral voordelen van een sobere, evenwichtige, vezelrijke voeding,   

maar er zijn natuurlijk ook enkele nadelen te noemen 
M 9 Eigen onderzoek + pilot in artsexamen-scriptie 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/bijlagen-voeding-enz.html
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        termen als ‘veel’, ‘minder’ en ‘genoeg’ weg te laten. Hun het advies ‘v groente en  
        fruit’ strookt niet met het advies in dit flipboek, en werd hier door mij vervangen door  
        ‘Veel groente (en wat fruit)’. Ook voor hun ‘genoeg’ zuivelproducten geldt de restrictie,    
        dat je met één beker melk en een boterham kaas per dag al ruim voldoende hebt  
        (Zie blz.15, 20 en 29). 

 
 
 
 
 
Feest in Dogon-land, 
een gebied in de 
Sahel regio.  
De mensen in dit 
droge Afrikaanse 
land hebben meestal 
voldoende te eten. 
Ze zijn niet dik of 
mager, ze hebben 
‘gewoon’ een 
normale gestalte. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Schijf%20van%20Vijf%202016/Schijf%20van%20Vijf%20in%20een%20notendop.pdf

