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WAT IS ER GEBEURD MET
VETTEN EN SUIKER IN ONZE VOEDING?
De huidige voedingsmarkt is totaal geen gezondheidsmarkt maar puur
een commerciële markt, met alle gevolgen van dien. Voeding kan medicijn
voor ons zijn, maar de vercommercialisering gaat meer over vullen dan
over voeden. Ook de voedingsclaims, over wat bijvoorbeeld gezond
is, hoeveel vet er in onze voeding mag zitten, hoeveel suiker of zuivel,
rammelen van alle kanten. Maar laten we eerst even een stapje terug in
de tijd gaan, naar de tijd dat er nog geen voedingsrichtlijnen waren en op
basis van welke gegevens de eerste voedingsrichtlijnen verschenen.
De Seven Countries Study (Keys 1952) suggereerde dat het nog gekoppeld aan het toenemende overgewicht en succes
risico op een hartaanval en beroerte (CVR), direct en onafhan- was gegarandeerd, de fat free en low fat producten vlogen
kelijk correleerden met het niveau van cholesterol. Een van de over de toonbanken.
belangrijkste uitkomsten van Keys onderzoek was: in landen
waar veel verzadigd vet wordt gegeten, komen veel hart- Vet is echter een belangrijke een bron van energie, vitamines
aanvallen voor. Keys’ bevindingen hadden een flink aandeel A, D, E en essentiële vetzuren. Er bestaat onverzadigd en
in de totstandkoming van de eerste Dietary Guidelines for verzadigd vet. Vet in voedingsmiddelen bestaat altijd uit een
Americans in 1980. Deze richtlijnen bevatten een strenge combinatie van beide. Verzadigd vet verhoogt het LDL-cholewaarschuwing tegen het eten van vet in zijn algemeen en sterol (het slechte cholesterol), onverzadigd vet verlaagt juist
het eten van te veel vlees, zuivel en eieren in het bijzonder.
het LDL-cholesterol. LDL-cholesterol is niet goed voor de
bloedvaten, daar kunnen we dichtslibbingen van krijgen. Het
advies in de voedingsrichtlijn en in de media had dit stringent
duidelijk moeten maken.

Vet in de ban!

‘Vet doet je cholesterol toenemen en daardoor slibben je
aderen dicht, krijg je een hartaanval of herseninfarct’, dat werd
door de media en de voedingsmiddelenindustrie opgepakt.
Dat er een verschil is tussen verzadigde en onverzadigde
vetten, werd totaal verloren in het media en commerciële
geweld.
De voedingsmiddelenindustrie koos zijn plan, fat free was de
nieuwe rage. In de media werd het eten van te veel vetten ook

Het is ook belangrijk om te weten dat we zonder vetten niet
kunnen leven, vetten zijn belangrijk als brandstof en energiereserve, voor bescherming tegen warmte en kou en vitaminen
transport. Ook leveren vetten essentiële vetzuren, die we
zelf niet kunnen aanmaken. Vetvrij eten is dus simpelweg
gevaarlijk. Om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen,
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is het wel van belang producten met veel verzadigd vet
te vervangen door producten met veel onverzadigd vet.
Daarnaast is het goed om zo weinig mogelijk transvet en
geoxideerde vetten te eten. Transvet en geoxideerde vetten
verhogen het LDL-cholesterolgehalte ongeveer net zoveel
als verzadigd vet, maar geven een hoger risico op hart- en
vaatziekten.

Hoe valt dat aan te pakken?

Het advies van de Gezondheidsraad anno 2016 luidt: Vervang
verzadigd vet door onverzadigd vet en vermijd transvet en
geoxideerde vetten zoveel mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld
door roomboter en harde margarines te vervangen door
halvarine, zachte en vloeibare margarine of oliën. Daarnaast
bevatten vette vleessoorten, koek, gebak en snacks veel
verzadigd vet. Deze kunnen vervangen worden door vis en
noten. De inname van transvet is ook te beperken door niet
te veel koek, snacks en gebak te eten.
Enkele tips:
»» Eet meer vette vis (of visolie) en wild (omega 3)
»» Eet meer olijfolie, avocado en niet-gebrande of gezouten
noten (omega 9)
»» Eet met mate zaden, zonnebloem-, maïs- en sojaolie,
halvarine en bak- en braadvetten (omega 6)
Vermijd/beperk:
(bevat veel verzadigde vetten, risico op LDL-verhoging):
»» Dierlijke producten, zoals volvette kaas, worst, vet (rood)
vlees, volle melkproducten, koek, gebak, snacks, zoutjes
»» Transvetten (harde vetten, slecht opgenomen door het
lichaam) zoals margarine, koek, kant-en-klaar maaltijden,
pizza, fastfood
»» Geoxideerde vetten in gebrande noten, chips, gefrituurde
etenswaar

Wij zijn de leefstijl educators

Er is nogal wat te vertellen over onze voeding. De voedingsmiddelenindustrie houdt de fat free en low fat rage nog steeds
in stand, simpelweg omdat massa’s onwetende mensen die
producten nog steeds blijven kopen. Tot ze bij de fitness professional binnenstappen die de juiste kennis wil overbrengen.
Wij zijn niet alleen fitness trainers en personal trainers, wij zijn
ook leefstijl educators en coaches.
Wil je de uitgebreide versie van dit artikel ontvangen?
Mail naar info@nieuwe-gezondheid.nl
Bronnen:
Voedingsrichtlijn Gezondheidsraad, Voedingscentrum, Wikipedia, www.
foodlog.nl ‘Geschiedenis van de moderne geloven over vet en suiker’
door Huib Stam.
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NIEUWE BEWEEG- EN VOEDINGSRICHTLIJNEN

ONBEKEND BIJ 1 OP DE 4
SPORTPROFESSIONALS
In april 2018 heeft Nieuwe Gezondheid een onderzoek uitgevoerd onder
fitness professionals en sportcentra. 356 respondenten hebben aan dit
onderzoek bijgedragen. Hierin werd onder andere onderzocht of de
nieuwe beweeg- en voedingsrichtlijnen van de gezondheidsraad bekend
zijn bij fitness professionals.
Uit dit onderzoek blijkt dat deze bij ongeveer de helft van de
doelgroep bekend zijn (55,12% en 51,84%), maar ook dat 1
op de 4 trainers hiermee nog niet bekend zijn. Respondenten
gaven wel aan dat ze hier extra kennis over willen vergaren.

Waarom zijn ze belangrijk?

Wanneer fitness professionals deze richtlijnen in hun advies
naar klanten gebruiken, dan zijn ze in eerste instantie
vollediger in hun advies en is dit beter afgestemd op de
behoeften van klanten. De professional is als het ware een
verlengstuk van de wetenschappelijke leefstijladviezen van
de Gezondheidsraad. Zo kan de professional de klant dus
voorzien van juiste en relevante informatie als het gaat om
gezond bewegen, goede voeding en preventie.

Leefstijladviseurs

Wat Nederland nodig heeft is een netwerk van leefstijladviseurs, die werken vanuit de wetenschappelijke richtlijnen
van de Gezondheidsraad. Professionals die hun kennis willen
updaten op dit vlak wordt geadviseerd de eerste module van
de ‘Leefstijl- en vitaliteitscoach’ opleiding bij EFAA opleidingen
te volgen. Hiermee krijg je naast kennis van deze richtlijnen
ook de tools om ze in de praktijk toe te passen. www.efaa.nl.
Nieuwe Gezondheid zet zich ook in voor bedrijven om deze
richtlijnen bekend te krijgen via de Nieuwe Gezondheid
academie, zie www.nieuwe-gezondheid.nl.
Voor meer informatie en achtergrond bij het onderzoek,mail
naar info@nieuwe-gezondheid.nl.
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