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Wat moet ik onthouden?

Opdrachten module 2

 W E R K B L A D  M O D U L E  2

KAPPEN MET KOOLHYDRATEN!?
Tegenwoordig worden koolhydraten vaak een beetje als
zwart schaap gezien. Je zou er dik van worden en
koolhydaten zouden schadelijk zijn. 

In module 2 laat ik je zien dat het niet nodig is om angst
voor koolhydraten te hebben of ze heel strikt te 'tellen'. 

Sterker nog, koolhydraten zijn juist een essentiële
voedingsbron en kunnen je gezondheid juist versterken.
Je moet alleen weten welke koolhydraten je wel en welke
je juist niet (of beperkt) op je menu moet zetten. 

Tijd om koolhydraten uit het 'verdomhoekje' te halen en
te ontdekken hoe ze ook jou kunnen helpen naar een
vitaler leven vol energie. 

Dus kappen met koolhydraten? Zeker niet! 
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Oermens:
• 2-8 uur per dag beweging
• Gevarieerde voeding (120 per maand)
• 500-1000 gram groenten per dag
• 30-40 kilo kh/jaar
• Voornamelijk uit groente en fruit
• 43%van de totale calorie inname per dag

Moderne mens:
• < 30 minuten per dag beweging
• Eenzijdige voeding (20 per maand)
• 113-125 gram groenten per dag
• 140 kilo kh/jaar
• Voornamelijk uit suiker, maïsstroop en
geraffineerde graanproducten (brood, pasta etc)
• 60-70% van de totale calorie inname per dag

Het eten van koolhydraten zit in ons natuurlijke voedingspatroon. De oermens at (bijna)
dagelijks koolhydraten en dat doen we tegenwoordig ook, maar er zijn een aantal wezenlijke
verschillen.

OERMENS / MODERNE MENS

Zoals je ziet zit er nogal wat verschil in leefstijl van beide types mens. Nogmaals, genetisch
zijn we grotendeel gelijk! Zo zie je maar hoe ver we afstaan van ons werkelijke, natuurlijke
eetpatroon. 

Hoewel sommige mensen overtuigd zijn van 'koolhydraat arm eten' en de koolhydraten zoveel
mogelijk laten staan, is het vooral belangrijk te kijken naar wat voor soort koolhydraten je
eet. Hier kom ik verder op in dit werkblad op terug. 

Het probleem met koolhydraten is alleen dat veel mensen er veel te veel van eten. 
En dan ook nog van het type dat een negatieve invloed op je gezondheid heeft. 
Dat kan anders :-).



Het leveren van energie
Voedingsbodem voor darmflora

In een OERsterk eetpatroon eten we koolhydraten die voornamelijk uit groenten afkomstig
zijn. In het schema hier onder zie je (globaal) waar je je dagelijkse portie koolhydraten uit
kunt halen. 

Het eten van koolhydraten is belangrijk voor een aantal lichaamsprocessen. 

Zo zijn ze betrokken bij de aanmaak van onder andere schildklier hormonen, die weer invloed
hebben op je stofwisseling en je energie. Je ziet, alles grijpt in elkaar als een ingewikkelde
machine met vele radertjes. Koolhydraten vormen hier in een belangrijke schakel. 

Koolhydraten vervullen de volgende functies:

Energie 

Het verteren van koolhydraten begint al in je mond. Als je je eten kauwt worden de
koolhydraten vermengd met speeksel. Hierin bevindt zich amylase, een enzym dat zorgt voor
de eerste afbraak van koolhydraten. 

Daarna komen ze in de maag en de dunne darm, waar ze onder invloed van andere enzymen
verder worden afgebroken tot 'hapklare brokjes'. Uiteindelijk zijn de koolhydraten omgezet in
glucose (suiker) en kunnen ze worden opgenomen in de bloedbaan. Daar dienen ze als
brandstof voor je cellen en wordt er energie voor allerlei lichaamsprocessen van gemaakt. 

Als je last hebt van een slechte vertering, verloopt bovenstaand proces niet optimaal.
Hierdoor komen de onverteerde koolhydraten in de dikke darm terecht. Daar worden ze door
bacteriën alsnog afgebroken. Dit gaat gepaard met veel gasvorming, waardoor je last kunt
krijgen van een opgeblazen buik of winderigheid. 

Wortels,
knollen en

bollen
(Blad) groenten Fruit Zaden / noten Zoetstoffen

wortelen
pastinaak
aardpeer
aardappel
zoete aardappel
knolselderij
koolraap
rode bieten
uien

sla
spinazie
paksoi
rucola
broccoli
spruiten
bloemkool

banaan
appel

sinaasappel
mango

kiwi
ananas
bessen

pompoen
tomaat

pompoenpitten
chiazaad
lijnzaad

cashewnoten
hazelnoten

walnoten

honing
agavesiroop
dadelstroop

KOOLHYDRATEN



Koolhydraten zijn onder te verdelen in verschillende soorten. Zo heb je verteerbare en
onverteerbare koolhydraten.

Verteerbaren koolhydraten worden, zoals hiervoor uitgelegd, volledig afgebroken en als
brandstof gebruikt. Onder onverteerbare koolhydraten vallen vezels, zij worden niet
afgebroken door je spijsvertering maar komen nog intact aan in de dikke darm. 

Een deel wordt daar alsnog opgenomen, waarbij darmbacteriën ze omzetten in waardevolle
korte ketenvetzuren. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan je immuunsysteem, doordat
ze onder andere ziekmakende bacteriën onschadelijk kunnen maken. 

Niet fermenteerbare vezels houden de ontlasting soepel en helpen bij de darmperistaltiek, ze
zorgen er voor dat de ontlasting wordt 'voortgeduwd' in je darmen. Hierdoor wordt
voorkomen dat deze te lang in je lichaam blijft en afvalstoffen soepel worden afgevoerd.

KOOLHYDRATEN

Cellulaire en Acellulaire koolhydraten

Koolhydraten uit voeding zijn onder te verdelen in twee soorten, het verschil tussen beide ligt
op celniveau. Bij cellulaire koolhydraten zijn de koolhydraten omgeven door een celwand,
hierdoor vindt de opname geleidelijk plaats bij afbraak van de celwand. De energie komt
daardoor langzaam vrij en verstoord je bloedsuikerspiegel minimaal. Je vindt dit type
koolhydraten voornamelijk in knol groente (zie hierboven).

Daarentegen veroorzaken acellulaire koolhydraten wel een snelle stijging van de
bloedsuikerspiegel, met vermoeidheid en snel weer trek tot gevolg. Daar komt bij dat de
afgebroken restanten een voedingsbodem zijn voor slechte bacteriën, met beschadiging in je
darmwand of  laaggradige ontsteking tot gevolg. 

Je vindt dit type koolhydraat met name in granen en bewerkte producten, pakjes en zakjes.
Denk daarbij aan crackers, koekjes, ontbijtgranen, chips, gebak, brood, pizza, fast food, rijst,
pasta en (vers geperste) sinaasappelsap.



Koolhydraten bieden je brandstof voor energie
Koolhydraten vormen een voedingsbodem voor je darmflora

Eet koolhydraten uit groente. Zet regelmatig knollen/bollen en bladgroenten op je menu 
Vermijd geraffineerde koolhydraten, waaronder brood, pasta en andere graanproducten.

Cellulaire koolhydraten (uit groenten) veroorzaken geen suikerpiek en houden je
bloedsuikerspiegel stabiel. 
Acellulaire koolhydraten (uit suiker en granen) veroorzaken een suikerpiek, hierdoor
schommelt je bloedsuikerspiegel continu, wordt je moe en jagen slechte bacteriën
ontstekingen in je lichaam aan. 

Ik hoop dat je door de info uit dit werkblad enthousiast bent over de gezondheidsvoordelen
van koolhydraten. Het is niet nodig om er 'bang' voor te zijn, als je slimme keuzes maakt kun
je koolhydraten vóór je laten werken in plaats van dat ze je gezondheid schaden.

Samengevat:

WAT MOET IK ONTHOUDEN?



OPDRACHT MODULE 2
In dit werkblad hebben we gekeken naar koolhydraten. Zoals je hebt kunnen lezen, kunnen
onverteerde restanten van koolhydraten in de dikke darm voor vervelende problemen zorgen.
Gasvorming geeft bijvoorbeeld klachten als een opgeblazen buik of winderigheid. 

Hoe zit dit bij jou? Houdt deze week eens bij of je spijsvertering wel helemaal naar wens verloopt. Of
heb je ook wel eens last van een opgeblazen buik of winderigheid? 

Ga jij minimaal 1 x per dag naar het toilet voor 'nummer 2'?

Kijk dan eens achterom wat je geknutseld hebt die dag. Want als je spijsvertering helemaal soepel
verloopt, dan kun je zonder pijn of ongemak dagelijks je ontlasting produceren. Hieronder zie je de
Bristol Stool chart, met verschillende types ontlasting. 

Bij een goede spijsvertering heb je nummer 3 of 4. Bij andere types is sprake van een niet optimale
spijsvertering. Natuurlijk werken we daar al aan doordat je met deze training (dat hoop ik
tenminste..) bewust kiest voor een oervoeding eetpatroon. Dit biedt je een goede variatie aan de
juiste koolhydraten, eiwitten en vetten, wat bijdraagt aan een gezonde spijsvertering met dito
'afvalproduct'. 



Houdt in onderstaand schema eens bij hoe vaak je per dag naar het toilet gaat om te poepen en ook
welke type ontlasting je dan produceert. 

En mocht het op een dag anders zijn dan anders, ga dan eens na wat je die dag ervoor allemaal
gegeten hebt. Wellicht vind je daar nuttige aanwijzing van voeding waar je wel of juist niet zo goed op
reageert. Kun je daar weer op bijsturen :-).

Dag Aantal keer ontlasting Type ontlasting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aantekeningen

(Vul hier onder zaken in die je hebt opgemerkt bij het checken van je ontlasting)

Dit viel mij op:


