
 

 

Wat zijn koolhydraten?
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Koolhydraten zijn de suikers, zetmeel en de vezels in voeding.
Koolhydraten leveren ons energie. Om precies te zijn 1 gram koolhydraten leveren ons 4 kcal

(=energie)
Voedingsmiddelen kun je verdelen in 3 macronutriënten waarvan koolhydraten er één is. 

 
Macro betekent ‘groot’. Van koolhydraten (en eiwitten en vetten) heeft ons lichaam dus relatief

veel nodig.
 

Koolhydraten staan de laatste jaren in een wat negatief daglicht, je zou dik worden van
koolhydraten. Maar zo zwart/wit is het zeker niet!

 
Je hebt koolhydraatvormen die je inderdaad minder vaak zou ‘moeten’ eten. Voorbeelden hiervan

zijn: wit brood, koekjes, chips, suikerrijk broodbeleg, witte rijst en witte pasta. Deze schaar ik
altijd onder de noemer ‘lege voedingsstoffen’ oftewel deze voedingsmiddelen bevatten nauwelijks

voedingsstoffen.
 

Ik zal het je nog sterker vertellen:
De vertering van deze voedingsmiddelen kosten je lichaam zelfs waardevolle vitamines en

mineralen. Kortom, deze koolhydraatvormen leveren én niets op en ze kosten je lichaam ook nog
eens voedingsstoffen. Zonde!

 
De invloed van koolhydraten op je bloedsuikerspiegel, dat noemen ze ook wel de GI
(glycemische index) waarde. Bij een gezond voedingspatroon is het belangrijk om je

bloedsuikerspiegel niet te vaak te laten pieken.
 

Voedingsmiddelen met een hoge GI waarde zorgen voor een piek in je bloedsuikerspiegel.
Gevolg hiervan is dat je voor een korte periode veel energie ervaart. Een snelle piek zorgt ook
weer voor een snelle daling, dit is het moment dat je weer trek krijgt en weer iets te eten pakt.
Wanneer je dan weer voor een koolhydraatvorm kiest met een hoge GI waarde, blijf je in die

vicieuze cirkel hangen. 
 

Hallo energiedips!
 Om dit te doorbreken is het nodig om andere koolhydraatbronnen te kiezen. Voeg je daar nog

een eiwitbron en een gezonde vet aan toe dan doorbreek je dit proces nog sneller. 
Omdat juist door die combinatie de suikers nog langzamer in je bloed worden opgenomen.

 
 In het programma kun je een handig overzicht vinden van voedingsmiddelen met de

bijbehorende GI waarde. Zo kun je in één oogopslag zien wat een handige keuze is om te
maken.

 
Voedingsmiddelen in groen zijn ok, voedingsmiddelen in rood zou ik niet te vaak kiezen.

 
 
 
 


