
 

Waarom OERsterk eten?
Voedingspiramide
OERschijf
Koolhydraten
Eiwitten
Vetten

Bijlagen:
- OERsterke voeding
- Wat minder te eten
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Wat belangrijk is, is dat je kijkt naar welk type en soort vet je gebruikt. Er zijn, behalve
industriële transvetzuren, in principe geen slechte vetzuren maar het gaat om de juiste
verhouding/balans. In het algemeen kun je zeggen dat je focus zou moeten liggen op de
inname van voldoende Omega 3 vetzuren, omdat je Omega 6 vanzelf al meer dan genoeg
binnen krijgt. Omega 3 werkt sterk ontstekingsremmend en zorgt voor een gezonde
hormoonhuishouding, je brein en immuunsysteem. Zeer de moeite waard dus om daar
extra op te letten!

Omega 3: lijnzaad, vette vis, pompoenpitten, chiazaad, walnoten, avocado
Omega 6: zonnebloem-, soja-, maïs-, saffloer-, arachide- en teunisbloemolie,
cashewnoten, vlees, pinda's, kip, eieren
Omega 9: olijfolie, sesamzaad, avocado

Transvetzuren zijn bijproducten uit de industrie en zijn lichaamsvreemd. Ze creëren een
immuunreactie, verstoren je bloedsuikerspiegel en werken ontstekingen (en
vermoeidheid) in de hand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan margarine, maar ook aan
gefrituurde producten, koekjes, cake, pakjes- zakjes en kant en klare producten. 
Vermijd ze zoveel mogelijk!

Naast koolhydraten en eiwitten vormen gezonde vetten een essentieel onderdeel van een
gezond voedingpatroon. Vet heeft lange tijd een negatief imago gehad, maar gezonde
vetten dragen juist bij aan een goede gezondheid. Vetten vervullen een aantal belangrijke
functies voor je lichaam, zie het overzicht hier onder. 

 

VETTEN



Noten (walnoten, paranoten, macadamia's, amandelen, pecannoten
Zaden (boekweit, hennepzaad, chiazaad, pompoenpitten en sesamzaad
Zeewieren (wakame, kelp, zeekraal)
Groene bladgroenten (boerenkool, spinazie, snijbiet, rucola)
Olijven
Kokos (noten, -rasp, -olie)
Avocado
Plantaardige oliën (olijf, walnoot, pompoenpit, sesam)

Vis (haring, kabeljauw, zalm, sardines, makreel)
Schaal- en schelpdieren (mosselen, garnalen, krab)
Gevogelte (kip, kalkoen)
Wild (eend, fazant)
Roomboter, ghee

Plantaardige bronnen vetten

Dierlijke bronnen vetten

Zie Voedinglijst Vetten voor een uitgebreider overzicht!

Hoeveelheid vetten
Hou als richtlijn ongeveer één eetlepel ghee/roomboter/kokosolie per dag aan. Van de
overige vetbronnen kun je gerust wat meer eten, maar overdrijf niet. Denk dan
bijvoorbeeld aan een handje noten, 2 x per week vette vis, wat avocado of een goede
olijfolie over je salade. 

 

VETTEN



Opdracht 1
Met deze opdracht krijg je een indicatie of je tekort hebt aan vetzuren (met name Omega
3). Kruis hieronder aan welke symptomen je herkent en (regelmatig) last van hebt.

Opdracht 2
Dit is een praktische opdracht. Let deze week eens extra bewust op je vet inname. Kies er
bijvoorbeeld voor om 2 x een gerecht met vis te eten of voeg extra
avocado/noten/pitten/zaden toe waar mogelijk. 

Merk je verschil met daarvoor? Nemen je klachten af? Of krijg je last van je spijsvertering,
bv. oprispingen, vettige ontlasting die blijft drijven of plakpoep (poep die strepen
achterlaat in de wc pot). Noteer je bemerkingen hieronder.

 

OPDRACHTEN 

Symptoom  

Droge huid  

Vermoeidheid  

Neerslachtige gevoelens  

Hormoon problemen  

Slecht helende wondjes  

Gewrichtspijn  

Laag HDL Cholesterol (als je dit weet)  


