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voeding
2week

Vorige week heb je meer 

geleerd over de ‘basis’ van 

gezonde voeding, met 

de etikettencheck en het 

boodschappenlijstje. 

Verder zoomden we in op 

het thema volkoren.
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Vanaf vandaag pakken we er een nieuw thema 
bij: groenten. En tips voor je vochthuishouding als 
afsluiter.

Groenten op het podium
Wat ons betreft verdienen groenten de hoofdrol. Niet 
alleen om de stoffen die ze wél bevatten, maar juist 
ook om alles wat er niet in zit…

Op hoeveel momenten gedurende de dag eet jij groente? 
Eet je voornamelijk groente bij de avondmaaltijd of soms 
ook bij de lunch of tussendoor? En haal jij die aanbevolen 
250 gram groente per dag?

week 2

Mag het een onsje meer zijn?
De laatste Voedselconsumptiepeiling 
wijst uit dat er nog veel winst te behalen 
valt op het terrein van groente. We eten 
nu gemiddeld 131 gram groenten per 
dag, verdeeld over gemiddeld 6 dagen 
per week. Het advies om dagelijks 250 
gram groenten te eten halen we dus bij 
lange na niet. 
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Mensen die veel groenten eten hebben een lager 
risico op hart- en vaatziekten, bepaalde vormen 
van kanker en diabetes type 2. Daarnaast bevatten 
groenten veel vezels. Groente (en fruit) bevat 
belangrijke voedingsstoffen. Zoals vitamine A, 
vitamine C, foliumzuur, calcium en ijzer. Maar 
ook bioactieve stoffen, zoals carotenoïden, een 
antioxidant. Antioxidanten beschermen weefsels en 
het DNA in onze cellen tegen vrije radicalen, oftewel: 
beschadigingen. Aan de andere kant zijn groenten 
(en fruit) ook zo gezond vanwege alles wat er juist 
níet aan is toegevoegd, zoals veel zout, suiker of 
verzadigd vet. 

Er is niet één soort groente of superfood groente 
die alle voedingsstoffen levert, iedere soort heeft 
weer zijn eigen kwaliteiten. Variatie is dus 
het toverwoord, dan weet je zeker dat je 
voldoende van alles binnenkrijgt.

Tip!
Eet groente (en fruit) uit het seizoen. 
We dagen je uit: wissel af in kleur. En 
probeer elke week een nieuwe groentesoort! 
Hoe meer je varieert in groente en fruit, hoe beter 
je darmbacteriën en je lichaam worden gevoed!

week 2
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challenge 
week 2

varieer met groenten en eet 
minstens 250 gram per dag

Goed; even terug naar die 250 gram als aanbevolen 
hoeveelheid. Mocht je alleen groente eten tijdens de 
avondmaaltijd, dan is dat al een flink bord vol. Grote 
kans dat je de 250 gram dan niet haalt. 

9 tips om meer groente door de dag heen te eten:

1 Start de dag met groente bij het ontbijt. 
Bijvoorbeeld een smoothie met spinazie, 
bleekselderij, avocado en banaan. Net als 
fruit, geldt ook voor groente dat je het 
beter kan eten dan drinken. Want ook 
van gepureerde groente zoals in een 
smoothie zit je minder snel vol. Werkt 
dit voor jou om daarmee voldoende 
groente binnen te krijgen? Wees 
beperkt met het toevoegen van fruit 
(in verband met de suikers) en eet je 
smoothie met een lepel. 
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2 Een lekker ontbijt of tussendoortje: bak een 
bananenbrood en rasp daar een 
courgette doorheen. Of een 
flinke winterwortel. Verstopte 
groenten zijn ook groenten! 
Snijd hem in plakjes, vries ze 
in en je hebt de komende 10 
dagen een heerlijke plak!

3 Met een handje snoeptomaatjes, 
stukjes komkommer of 
snackpaprika’s zit je al gauw op 100 gram 
groente tussendoor.

4 Top je (volkoren) boterham af met… groente! 
Een laagje hummus of plak kaas doet het erg 
goed in combinatie met plakjes gegrilde 
courgettes, aubergines of paprika. 

5 Maak zelf groentespreads voor op brood.

6 Kook ’s avonds een portie extra 
sperziebonen, courgette, erwten of broccoli 
en verwerk ze in een salade voor de volgende 
dag. Bijvoorbeeld door er peulvruchten, 
pasta, noten, wat vis of vlees en wat olijfolie 
aan toe te voegen. 

week 2
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7 Verwerk verse groenten in een gepureerde 
soep of saus. En varieer hier volop mee! 
Van een romige bloemkoolsoepje 
met mosterd tot aan tomatensaus 
met paprika en winterwortelen. 
En van zoete aardappelpuree tot 
doperwtensoep. 

8 Zorg dat je altijd wat basics in je 
groentela hebt liggen: spinazie, 
rucola, komkommers, noem maar op. 
Spinazie voor op je sandwich, rucola bij de 
pasta of pizza en plakjes komkommer voor 
op brood of als basis voor een bijgerecht. 

9 Is het overdag niet gelukt om alvast wat 
groente binnen te krijgen? Verklein dan bij het 
avondeten je portie aardappelen, rijst of pasta 
en verdubbel de hoeveelheid groente op je 
bord. Of vervang je traditionele rijst eens door 
bloemkool- of broccolirijst. Zowel vers als in 
het vriesvak te vinden in de supermarkt! 

week 2

250 gram groente komt   

   overeen met ongeveer 

              5 opschep
lepels
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Eigen kweek
Éxtra goed bezig zijn als het gaat om groente eten? 
Kweek je eigen groenten in een moestuin(bak). Je 
oogst er niet alleen pure, gezonde groenten mee, 
maar bent ook nog eens lekker actief en ontspannen 
buiten bezig. Dat is goed voor je 
gezondheid en goed voor de natuur. 
Win-win! Je hebt er bovendien geen 
(grote) tuin voor nodig, zelfs een 
balkon of vensterbank volstaat! 

week 2

Lees het handige stappenplan  

Je spijsvertering weet van watermanagement
Wist je dat je spijsvertering per dag ongeveer 7 liter 
spijsverteringssap produceert? Daar is water voor 
nodig; voldoende drinken is dus belangrijk. Die 7 
liter sap zorgt ervoor dat je lichaam voedingsstoffen 
klein genoeg kan maken om ze op te nemen in 
het lichaam. Daarnaast absorberen vezels vocht, 
waardoor ze goed hun werk kunnen doen. Door 
voldoende te drinken hou je de waterstand van je 
spijsvertering op peil. We adviseren 1,5 tot 2 liter per 
dag. Neem altijd een fles water mee. In je tas, op je 
bureau, in huis. Drink water direct na het opstaan in 
de ochtend en bij iedere maaltijd. Ben je uitgekeken 

https://www.mlds.nl/moestuin-minigids/
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op water, thee of koffie? Spice it up! Voeg wat fruit, 
kruiden of zelfs groenten toe aan je water. Ziet er niet 
alleen leuk uit, ook nog eens verfrissend! 

Onze drie favoriete combinaties:

1 Met een kaasschaaf gesneden slierten 
komkommer, schijfjes citroen en plakjes 
gember

2 Gehalveerde aardbeien, schijfjes citroen en 
wat takjes basilicum

3 (Diepvries)framboosjes, schijfjes groene 
appel en takjes rozemarijn

Tip!
Wissel je vochtinname af met water, 
thee of koffie. Als je thee drinkt, kies dan 
voor groene of zwarte thee. Want drie koppen 
groene of zwarte thee per dag levert je namelijk 
gezondheidsvoordelen op, zoals het verlagen van de 
bloeddruk. Andere theesoorten hebben dit effect 
niet, maar zijn natuurlijk ook niet ongezond. Voor 
koffie is maximaal vier kopjes per dag het advies. 
En alles zonder suiker natuurlijk! 

week 2
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beweging
2week

De beweegtips van vorige 

week hebben je hopelijk iets 

bewuster gemaakt van de 

hoeveelheid beweging die jij 

door de dag heen hebt. Deze 

week gaan we met de wat 

langere beweegmomenten 

aan de slag!
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Misschien heb je al kleine maar doeltreffende 
aanpassingen gedaan om extra te bewegen, 
hartstikke goed! Deze week kijken we naar de wat 
‘grotere’ beweegmomenten in de week, waarin je 
matig intensief tot zwaar intensief beweegt. Kijk 
daarin goed naar wat bij jou past en wat een logische 
vervolgstap is. Ben je nog een ‘beginner’ als sporter? 

Ga jezelf dan niet ineens forceren om 
een uur hard te lopen, maar bouw het 

rustig op. Heb je misschien al een 
vaste sportroutine opgebouwd? 
Kijk dan naar hoe je jouw 
trainingen net wat intensiever kan 
maken. Voor de één gelden weer 
andere tips dan voor de ander en 

wees voorzichtig met wat je van je 
lichaam vraagt.

week 2

Overleg bij klachten of andere 
achterliggende problemen altijd even 
met een expert, zoals een huisarts of 
fysiotherapeut.

!
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challenge 
week 2

kies deze week drie matig 
intensieve tot intensieve 

sportmomenten en plan deze 
bewust in

Zoek een vorm van beweging waar je 
blij van wordt. Het belangrijkste aan 
bewegen is om een vorm te vinden waar 
je echt plezier in hebt. Dan gaat het 
haast vanzelf. Zeker als je iemand zoekt 
met dezelfde passie. Want bewegen met 
twee of in een groep is wel zo gezellig. Zo 
stimuleer je elkaar.

We hebben een challenge voor beginners en gevorderden: 
kies jouw doel!
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Beginners
Challenge voor beginners: 3 x matig intensief 
bewegen per week

Bij matig intensief bewegen gaat je hartslag en 
ademhaling omhoog. De inspanning kost moeite 
maar je bent niet buiten adem en je kunt er nog 
wel bij praten. Zoals eerder vermeld, ligt de norm 
op 2,5 uur matig intensieve beweging per week. 
Dat is 30 minuten per dag, verdeeld over vijf dagen. 
Of op twee dagen een uur en een dag een halfuur 
sporten. Wees gerust: het betekent niet dat je 
deze tijd in de sportschool hoeft door te brengen. 
Even de hond uitlaten, fietsen, huishoudelijk 
werk in het dagelijks leven vallen ook onder 
‘matig intensieve beweging’. Jouw challenge 
voor deze week is om bewust te kijken 
of jij drie keer per week een wat langer 
beweegmoment haalt. Zo niet? Bouw deze in! 
Dat kan zijn: 

week 2

Badmintonnen
Fietsen
Fitnessen
Huishoudelijk werk
Rustig zwemmen
Rustig traplopen 

Paardrijden
Roeien
Tuinieren
Volleyballen
Wandelen
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Gevorderden
Challenge voor gevorderden: intensiveer je 
sport

Zwaar intensieve sporten zorgen ervoor dat je 
zwaarder gaat ademen, hijgen en zweten. Het 
helpt je conditie steeds meer te verbeteren. Als je 
gewend bent te sporten, willen we je uitdagen om 
deze sportmomenten net wat intensiever te maken. 
Bijvoorbeeld door een nieuwe sport te proberen, 
of de intensiteit van de trainingen iets verder op 
te schroeven in de loop der tijd. Dat kan hem 
bijvoorbeeld zitten in het verhogen van het tempo 
of het verlengen van de duur van de sportsessie. 
Voorbeelden van intensief bewegen zijn:

Aerobics
Hardlopen
Hockey
Judo
Klimmen
Skeeleren
Squashen
Tennis
Voetballen
Wielrennen
Mountainbiken

week 2
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Sport en krachtvoer
Wanneer je voldoende en gevarieerd eet, heb je 
doorgaans geen extra voedingsstoffen nodig op 
dagen dat je matig intensief tot intensief sport. Maar 
sport je fanatiek en voor langere duur, langer dan 1,5 
uur achter elkaar? Dan kan het raadzaam zijn om 
extra aandacht aan je voeding te besteden.

Tips bij duursport  
Handige tips voor voorafgaand, tijdens en na 
duursport, zoals een wielrentocht of een (halve) 
marathon.

Goede voorbereiding, het halve werk. Zorg 
ervoor dat je de dagen voor de tocht goed 
koolhydraatrijk eet, zoals volkoren pasta, 
zilvervliesrijst en volkorenbrood. Dan zijn je 
energievoorraden aangevuld. Bereid je op 

1

week 2

Het is belangrijk om sportoefeningen 
goed uit te voeren en het goed aan 
te leren, om blessures te voorkomen. 
Merk je dat je dat zelf wat lastig vindt 
of onzeker bent? Vraag (persoonlijke) 
begeleiding van een expert! 

!
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week 2

de dag zelf voor met een koolhydraatrijk 
ontbijt. Bijvoorbeeld volkorenbrood met 100% 
appelstroop of een bord havermout met fruit. 
Zo krijg je veel vezels binnen en blijf je langer 
verzadigd. Overeet jezelf echter niet!

Tijdens de duursport. Ga je langer dan 
1,5 uur fietsen of bijvoorbeeld hardlopen? 
Dan heeft je lichaam waarschijnlijk 
tussendoor extra voedingsstoffen nodig. 
Over het algemeen wordt geadviseerd om 
voor normale voeding te kiezen, in plaats 
van speciale sportgelletjes of sportrepen. Dit 
kan je namelijk bij een niet al te intensieve 
inspanning prima verteren. Denk bijvoorbeeld 
aan een volkoren mueslibol of een banaan. 
Neem als richtlijn één tussendoortje per uur. 
En, ook heel belangrijk: drink voldoende! Van 
vocht moet je ongeveer 500 tot 750 ml per 
uur aanvullen tijdens duursport, afhankelijk 
van de intensiteit en de buitentemperatuur. 
Water is goed, maar een speciale isotone 
sportdrank als alternatief bij duursport is nog 
beter. Deze drank levert je ook energie en 
zout tijdens de prestatie.

Wil je toch een sportgelletje of sportreep gebruiken tijdens 
een tocht of marathon? Train van tevoren alvast met de 

2
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week 2

producten die je gaat gebruiken. Dit om te voorkomen 
dat je tijdens het moment suprême klachten als 
misselijkheid, krampen en diarree krijgt.  

Herstel erna. Na het sporten eet je het beste 
eiwitrijke voeding om zo spierschade te 
herstellen, gecombineerd met koolhydraten 
om je brandstofvoorraad weer aan te vullen. 
Neem bijvoorbeeld een bakje kwark met 
partjes banaan en een handje (ongezoete) 
muesli. Eet vooral liever geen producten met 
veel vetten. Die kunnen zwaar op de maag 
vallen en zorgen er daarnaast voor dat de 
opname van eiwitten en koolhydraten wordt 
vertraagd. 

Extra tips bij krachttraining 
Basisvoeding. Ook hiervoor geldt dat het 
belangrijk is dat je basisvoeding in orde is. 
Eet dus volgens de Schijf van Vijf zodat je 
alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. 

Eiwitten. Probeer per eetmoment ongeveer 
20 gram eiwit binnen te krijgen. Dat heeft 
een positief effect op spierherstel en 
het vergroten van de spiermassa. Vooral 
producten met melkeiwitten lijken het meest 
optimaal te zijn voor spiergroei. 

3

1

2
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week 2

Denk daarbij aan magere of halfvolle kwark of 
skyr. Eiwitshakes met weipoeder zijn bedoeld 
zijn voor heel fanatieke krachtsporters. 
Recreatieve sporters hebben deze producten 
in principe niet nodig. 

Sporten op een lege maag: 
slim of niet?
Nee, sporten op een lege maag is niet 
verstandig. Het zorgt niet voor een 
snellere vetverbranding, zoals wel eens 
gedacht wordt. Je spieren krijgen dan te 
weinig energie en het is niet goed voor 
de spieropbouw. Bovendien loop je het 
risico dat je tijdens het sporten minder 
energie hebt en daardoor eerder moet 
stoppen.

Hoeveel eiwit heb je nodig?
Gemiddeld hebben gezonde mensen per kilogram 
lichaamsgewicht 0,8 gram eiwit per dag nodig. Dat is 
56 gram eiwit voor iemand van 70 kilo. Het heeft dan 
vaak geen zin om nog meer eiwitten te eten. 
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week 2

S.O.S. Spijsverteringsklachten 
door beweging?
Het gros van de sporters ervaart 
gelukkig géén maag- of darmklachten. 
Toch kan het soms voorkomen, vooral 
bij fanatieke duursporters. Denk 
aan brandend maagzuur, diarree of 
buikkrampen. Een belangrijke tip is om 
intensieve inspanning vlak na de maaltijd 
te voorkomen. Wandel dan liever een 
blokje om! Heb jij ook regelmatig 
last van spijsverteringsklachten 
bij beweging? Lees op mlds.nl/
sportenspijsverteringsklachten hoe 
je deze klachten kan voorkomen en 
verminderen. 

!

Een overschot aan eiwitten wordt gebruikt als 
brandstof of wordt opgeslagen in de vorm van vet. 
Als je een fanatieke sporter bent en je graag je 
spiermassa wilt vergroten. Dan helpt het wel om wat 
meer eiwitten te eten. De hoeveelheid is afhankelijk 
van je doel.

https://www.mlds.nl/hoe-gezond-is-jouw-buik/artikelen/sporten-eerste-hulp-bij-maag-en-darmklachten/
https://www.mlds.nl/hoe-gezond-is-jouw-buik/artikelen/sporten-eerste-hulp-bij-maag-en-darmklachten/
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ontspanning
2week

Rennen, hollen, vliegen... 

helaas doen velen van ons 

het teveel. Wanneer we 

onszelf meer de kans geven 

om te ontspannen, voelen 

we ons energieker, positiever 

en zijn we creatiever.
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Deze week bouwen we dus wat meer rust in 
door de dag heen. En nee, dat hoeft 
echt niet gelijk zweverig te zijn. 

Hoe vaak doe jij even helemaal 
niets op een dag? Overal waar 
we komen ligt afleiding op de 
loer. Onderweg, op werk, en thuis. 
Je telefoon, kinderen, collega’s, 
de televisie of tablets. Tijd voor 
verandering! We dagen je uit om iedere 
dag drie momenten te spenderen aan mindful-
niksdoen.

week 2

Mindful zijn houdt in dat je de dingen die 
je doet, met aandacht doet. Dat je met je 
volle bewustzijn in het moment bent, in 
plaats van dat je hoofd intussen overuren 
draait. 
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Grijp bij het opstaan niet gelijk naar je telefoon, 
maar neem een paar minuten de tijd voor 
jezelf. Hoe heb je geslapen? Hoe voel je je 
vandaag? Adem een minuut rustig in en uit, 
beweeg langzaam je handen en voeten en 
daarna je armen en benen. Strek jezelf uit. Met 
welke instelling begin je aan je dag? Wat hoop 
je te bereiken? 

Maak een vezelrijk en voedzaam 
ontbijt voor jezelf klaar – of 
doe dit de avond van tevoren 
- en eet deze met volle 
aandacht. Zet een muziekje 
op waarmee je de dag lekker 
begint. Laat een chaotische 

challenge 
week 2

kies drie bewuste, korte 
ontspanmomenten door de dag 

heen
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Ook onderweg is er ruimte voor ontspanning, 
al lijkt de ochtendspits niet altijd mee te 
werken. Sta je in de file of zit je in een overvolle 
bus of trein? Doe ademhalingsoefeningen 
door diep in en uit te ademen. Als je 
merkt dat je ademhaling hoog 
zit en je hem vooral in je 
borst voelt, probeer deze 
dan zo laag mogelijk in 
je buik te laten stromen. 
Doe dit een of enkele 
minuten achter elkaar. 

Sta je (nog steeds) in die 
file, zit je nog in de bus of 
ben je elders aan het wachten? 
Gebruik ook deze tijd als ‘tijd voor 
jezelf’. En dat betekent ook: ruimte voor 

week 2

Tip
Kijk eens met een frisse aandachtige blik naar wat 
er allemaal gebeurt aan tafel.

ontbijttafel met kinderen dat niet toe? Probeer 
ook dan om echt ‘in het moment’ te zijn in 
plaats van gedachten of stress de overhand te 
laten nemen. 
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ontwikkelen, nieuwe inzichten. In plaats van het 
reclameblok op de radio kan je bijvoorbeeld 
naar inspirerende podcasts luisteren.

Hij kwam al eerder aan bod: beweeg! Dat kan 
dus ook die 10-minuten-lunchwandeling zijn 
waarin je met volle aandacht naar de omgeving 
kijkt.

Het klinkt je misschien vreemd in de oren, 
maar dagdromen wordt zwaar onderschat. 
Dagdromen heeft een positief effect op ons 
brein. Het helpt bijvoorbeeld ter voorbereiding 
op toekomstige gebeurtenissen. Ook 
bevordert het je creativiteit. Hoe begin je? Kies 
een punt en staar ernaar, staar in het niets, 
voor een langere tijd. En laat je gedachten het 
werk doen. Easy does it!  

Net als je ontbijt met aandacht eten, is het 
belangrijk dit ook bij andere eetmomenten te 
doen. Of dit nu een tussendoortje of je lunch/

diner is: proef wat je eet. Kauw goed. Pak 
er geen laptop, telefoon of boek bij, 

maar beperk je echt tot het eten. 
Door helemaal op je eten gefocust 
te zijn proef je beter. Goed kauwen is 
een heel belangrijke eerste stap voor 
de rest van je spijsvertering. 

week 2
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En bovendien krijg je eerder het signaal dat je 
vol zit, wat voorkomt dat je snel weer trek krijgt. 

Plan zo nu en dan een avondje offline. Dat wil 
zeggen: geen beeldschermen, dus geen tv, 
telefoon of tablets. Zet je telefoon op de ‘niet 
storen-modus’ en vervang deze door een goed 
(luister)boek, tijdschrift of andere bezigheid 
zoals thee drinken met een vriend of vriendin, 
spelletjes spelen of creatief bezig zijn. Wist 
je dat tekenen en schrijven je brein helpen te 
ontspannen?

week 2

Wist je dat? 
... de hele avond een serie bingewatchen 
niet per se voor daadwerkelijke 
ontspanning zorgt? Urenlang naar een 
spannende serie kijken zorgt ervoor dat 
je onbewust veel prikkels te verwerken 
krijgt. En zoals al eerder aan bod 
gekomen is regelmatige blootstelling 
aan beeldschermen ook slecht voor je 
rust. Wees je daar dus bewust van!
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Tot rust komen na een drukke dag? Gun jezelf 
tien minuten om alle indrukken te laten gaan. 
Ga zitten op je stoel of bank. Of ga liggen. 
Zet eventueel rustgevende muziek op. Doe je 
ogen dicht, adem rustig door en observeer je 
gedachten en laat het gaan. Door ’s avonds – 
of op een ander moment door de dag heen 
– dit moment te pakken, kalmeer je. 
Ook helpt het piekeren ’s avonds 
laat in bed te voorkomen. Daar 
heb je immers overdag al je 
momentje voor gehad! 

Lach meer! Want lachen is 
leuk en gezond en werkt 
ontspannend. Zet de show 
van je favoriete cabaretier aan, 
lach met vrienden of doe een 
gekke dans in je keuken.
   
Neem je voor om ’s avonds, als je in bed 
ligt, dagelijks drie dingen te noemen waar je 
dankbaar voor of trots op bent. Een positieve 
afsluiter van de dag helpt je ontspannen de 
nacht in te gaan.

week 2
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Tot zover week 2
Dit waren de tips, inspiratie en 
challenges van de tweede week van 
het programma. En vergeet niet 
jouw ervaringen met ons te delen 
via Facebook (@Maag Lever Darm 
Stichting) of Instagram 
(@mldstichting)! Volgende week 
gaan we verder met drie nieuwe 
onderwerpen binnen 
voeding, 
beweging en 
ontspanning.

week 2

https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.instagram.com/mldstichting/
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