
2/2/19

1

Gezond eten 2019.

Dr Katie Wollaert

Gezond eten in 2019

Dr Katie Wollaert 
AZ St Jozef Malle

Waarom gezond eten?

u Een gezond gewicht, BMI 20-25

u Betere prestaties 

u Meer zin in bewegen, langer fit

u Een sterker immuunsysteem

u Minder kans op hart en vaatziekten.
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Volgens Wereldgezondheidsorganisatie

Overgewicht als BMI >25

Obesitas als BMI > 30

Atherosclerotische CVD is de belangrijkste vroegtijdige doodsoorzaak wereldwijd. 
Zowel bij mannen als vrouwen. Voor Europa:

42% bij de vrouwen <75j

38% bij de mannen <75j 

Preventie vanuit de klinische praktijk is heel belangrijk

Atherosclerose / Hart en Bloedvaten 
ziekte

u Afzetting van vet en plaques -à vernauwing van de bloedvaten, vooral door 
verzadigde vetzuren /dierlijke vetten

u Appel vormige obesitas, hoger risico op hart en vaatziekten dan peer vormige 
obesitas

u AHT: vaak door minder elastische bloedvaten.

u Niet gecontroleerde diabetes en verstoorde glucose tolerantie

u Opstapeling van LDL kan leiden tot plaques in bloedvaten, HDL daarentegen 
probeert cholesterol te elimineren
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Snel het cardiovasculaire risico 
inschatten, hoe? SCORE (Systemic
Coronary Risk Estimation)

u Gebruik deze bij de gezonde patiënten. Cardiovasculair 
sterk belaste patiënten krijgen sowieso al meer aandacht 
en preventie.

u ze geven in kleurschalen de sterftekans door CV-
aandoeningen in de volgende 10 jaar – ze houden 
rekening met totale Cholesterol, BD, roken, geslacht

u Score <5%: levensstijlaanpassing

u Score >of= 5-10%: levensstijlaanpassing en /of medicatie

u Score >of = 10%: medicatie

u In situaties met erg hoog CV-risico geven de SCORE-
tabellen een onderschatting. 

u Gebruik de SCORE-tabellen NIET bij:  – vastgestelde CV-
ziekte (nu of in voorgeschiedenis) – diabetes mellitus  –
chronische nierinsufficiëntie - familiale 
hypercholesterolemie (aan denken als totale CH ≥ 300 
mg/dl en familiale anamnese van vroegtijdig CV-lijden 
(man < 55 j, vrouw < 65 j

Voedingsdriehoek uitgelegd

u Blauw: Water is cruciaal voor de vochtbalans van je 
lichaam. Daarom krijgt het voorrang boven alles.

u Donkergroen: voedingsmiddelen van plantaardige 
oorsprong, groenten, fruit, volle granen en aardappelen, 
maar ook peulvruchten, noten en zaden, plantaardige 
oliën (en andere vetstoffen rijk aan onverzadigde 
vetzuren)

u Lichtgroen: voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong 
met een gunstig, neutraal of onvoldoende bewezen 
effect op de gezondheid: vis, yoghurt, melk, kaas, 
gevogelte en eieren.

u Oranje: voedingsmiddelen van dierlijke of plantaardige 
oorsprong die mogelijk een ongunstig effect hebben op 
de gezondheid: rood vlees, boter, kokos- en palmolie 
(vetstoffen rijk aan verzadigde vetzuren)

u Rood: sterk of ultrabewerkte producten waaraan heel 
wat suiker, vet en/of zout is toegevoegd 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsstoffen/vetten
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsstoffen/vetten
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Kritiek op vernieuwde voedingsdriehoek

u Te simplistisch!

u Er is onvoldoende rekening gehouden met de voedingswaarde van vlees.

u Vleeswaren horen omwille van hun hoge voedingswaarde niet thuis in de 
restgroep. ‘Ze op dezelfde voet plaatsen van snoep en chips is 
onverantwoord’

u Het nieuwe advies raakt aan de fundamenten van de Vlaamse eetcultuur en 
kan gevolgen hebben op de volksgezondheid, vooral bij kwetsbare groepen. 

u Jonge vrouwen lijden vaak aan een tekort aan ijzer en senioren nemen te 
weinig kwaliteitsvolle eiwitten op.
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Plantaardige vetten

u Bijna altijd onverzadigde vetten 

u Dus daling LDL

u Anti inflammatoir

u Vermindering bloedsuikerspiegel

u Vermindering van hart en vaatziekten

u Bron van 

1/omega 9 vb olijven, olijfolie, pinda’s,

2/omega3 (linoleenzuur) vb lijnzaadolie, koolzaadolie, vette vis

3/omega 6 (linolzuur) vb zonnebloemolie, maisolie, soja

Verzadigde vetten
Dierlijk verzadigde vetten: 
eet hier zo weinig mogelijk 
van vb: boter, kaas, room

Vast gestolde vorm op 
kamertemperatuur

Plantaardig verzadigde 
vetten: ideaal om te 

bakken en frituren: vb
kokosolie en palmpitolie.

Onverzadigde vetten
Enkelvoudige onverzadigde 

vetzuren
Zijn vloeibaar bij 

kamertemperatuur
Vb olijfolie, advocado olie

Meervoudige onverzadigde 
vetzuren

Fijn vloeibaar, ook in ijskast

Vermijd transvetzuren! onverzadigd vloeibaar plantaardig vet dat 
door middel van een chemisch proces wordt omgezet in hard vet, stijging LDL en 
daling HDL (hydrogenatie) fastfood, chips, koekjes, snacks….
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Risico’s transvetten….

u Slechtste vetten !!!! Vaak gebruikt in voedingsindustrie (langer houdbaar, 
goedkoper)

u Komen niet voor in de natuur

u Kunnen niet door lichaam opgenomen worden dus opgeslagen als vetlaag!

u Verhoogde kans op aderverkalking

u Negatieve effecten op groei van de foetus

u Verhoogde kans op diabetes

u Tien keer grotere kans op hart en vaatziektes !!!

u Verhoogde kans op allergie bij kinderen

De belangrijkste doelen
1/ Dieet: weinig verzadigde vetten, veel graanprodukten, groenten, noten , fruit en vis,           

kleine porties! Weinig dierlijk vet want geeft LDL stijging en dus wandatheromatose!
2/ BMI 20-25kg/m², waist circumference <94cm bij mannen en <80cm bij vrouwen
3/ BD : <140/90mmHg (diabeten <120/80mmHg)
4/ Lipiden:  LDL <70mg/dl als zeer hoog risico (coronarialijden)

LDL<100mg/dl       

HDL > 40mg/dl bij mannen en >45mg/dl bij vrouwen
TG: <150mg/dl

5/ Diabetes: HgbA1c <7%, <53mmol/mol
6/ Maximaal 2 glazen alcohol per dag
7/ Leer omgaan met stress, langdurige stress kan indirect leiden tot het ontwikkelen van hart- en 
vaatziektes.
8/ Zout beperken
9/ Roken: niet blootgesteld worden aan rook onder gelijk welk vorm
10/ Fysieke activiteit: 150 minuten per week wandelen of 75 minuten invasief turnen
.
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Aanpak in de praktijk

u Patiënten altijd wegen en meten (geeft ook zelf controle en inzicht aan 
patiënt!)

u Patiënten wijzen op de gevaren van hart en vaatziekten, diabetes.

u Gebruik eventueel de score tabel

u Informeer tijdens het gesprek naar de voedingsgewoonten

u Duid op de futloosheid en vermoeidheid.

u Minder kans om ziek te worden als aangepast dieet

u Verse produkten aanmoedigen, geen kant en klare maaltijden

u Dagelijks recht op 60 à 70 g vet

u Kleine porties

u Doorverwijzing naar een diëtiste


