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Nieuwsbrief, september 2014 
 
 
Gezonde  voeding  tijdens  de  nachtdienst  (Deel  4) 

 
Een  bijdrage  van:  Fenny  v.d.  Bovenkamp  van  Vita-Health. 
 
Als  professioneel  Vitaal  Coach  ondersteunt  en  begeleidt  ze  haar 
klanten  bij  het  vinden  van  een  gezondere  levensstijl,  zodat  je  Vitaler 
bent  om  nog  meer  te  genieten  van  wat  het  leven  te  bieden  heeft! 

 
Koolhydraten - Hoe belangrijk is het eten van koolhydraten? 

Na een periode van ontspanning en rust (vakantie) is het fijn om lekker uitgerust de draad 
weer op te pakken. Probeer die momenten van ontspanning en rust zoveel mogelijk in je 
dagelijks leven in te bouwen, ook wanneer je geen vakantie hebt. Het handhaven van een 
gezonde levensstijl draagt bij aan een goede balans tussen inspanning en ontspanning. 

Zeker bij onregelmatig werken / nachtdiensten is het heel belangrijk om zo gezond 
mogelijk te eten aangezien onregelmatig werken al best veel van je lichaam vergt. De 
voedingskeuze is van grote invloed op zowel je lichamelijke als geestelijke gesteldheid. 
Kies voor een gezonder voedingspatroon om zo vitaal mogelijk door het leven te gaan! 

Recent was wederom in het nieuws dat een verkeerd voedingspatroon en te weinig 
beweging een groot risico vormt voor onze gezondheid. De provincie Limburg trekt 1 
miljoen euro uit om Limburgers te helpen met een gezondere levensstijl. Dit in navolging 
van een initiatief in Drenthe en ook in Gelderland wordt aan een dergelijke campagne 
gewerkt. 

Tijdens de vorige nieuwsbrief over Eiwitten van juli 2014 heb ik beloofd om met wat meer 
informatie over koolhydraten terug te komen. Dat wil ik dan ook graag doen. Er is de 
laatste tijd best veel te doen over koolhydraten. Moeten we nu wel of geen brood, 
aardappels en pasta meer eten? 

De verwarring ontstaat een beetje omdat er gezonde en minder gezonde koolhydraten 
bestaan. 

Waar zitten overal koolhydraten in? In heel veel voedingsmiddelen zitten koolhydraten. 
De snelle en minder gezonde koolhydraten (met mate eten) zitten in:  
- granen (brood)  
- aardappelen 
- witte rijst  
- witte pasta  
- riet- en bietsuiker (bij voorkeur vermijden, ongezond en bevat geen voedingsstoffen) 
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De langzame en meer gezonde koolhydraten in:  
- groenten  
- fruit  
- noten (ongebrande en ongezouten) 
 
Koolhydraten zijn er om ons lichaam te voorzien van energie. Koolhydraten zijn met name 
nodig voor snelle energie, een heel kort en heel intensief moment. Een snelle sprint om 
jezelf veilig te stellen bijvoorbeeld. Maar laten we eerlijk zijn. Hoe vaak sprint je op je 
werk? 
Daarnaast zorgen vetten en eiwitten juist voor langdurige energie. Zie de artikelen in de 
nieuwsbrieven van juni en juli j.l. 

Bij teveel koolhydraatrijke voeding zal het uiteindelijk in de vetcellen worden opgeslagen. 
Daarom wordt er nu zoveel gesproken over het minderen van het gebruik van 
koolhydraten. We hebben niet zoveel koolhydraten nodig als dat we vaak nuttigen. 
Voorheen dachten we dat vet de grote boosdoener was maar het is inmiddels duidelijk dat 
overmatige inname van snelle koolhydraten de belangrijke oorzaak is van 
welvaartsziekten als overgewicht, suikerziekte en hart- en vaatziekten. 

Wanneer je brood eet kan je dus beter een klein sneetje brood nemen en dat dik beleggen 
met bijvoorbeeld 'vette' avocado en rauwkost dan heel veel sneden brood eten en die dun 
beleggen. Voor een goede gezondheid is het dus essentieel om snelle koolhydraten te 
verminderen. 

Voor alle voedingsmiddelen geldt natuurlijk, eet met mate voor een vitaal leven! 

Probeer zoveel mogelijk je koolhydraten te halen uit groenten en fruit, in mindere mate uit 
granen, aardappelen en rijst en vermijd riet- en bietsuiker zoveel mogelijk. Belangrijkste 
boodschap blijft: Eet zoveel mogelijk pure onbewerkte voedingsmiddelen en laat de 
bewerkte producten uit pakjes en zakjes zoveel mogelijk staan. 

Denk bij het eten van gezonde koolhydraten bijvoorbeeld aan een rauwkost salade met 
stukjes vers fruit erdoorheen. Deze kun je dan ook lekker meenemen naar je werk. 

 

 

 

 

 

 

TIP: meer lekkere recepten vindt u via http://www.vita-health.nl/recepten/ Heb je vragen? 
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Hierbij de contactgegevens van Fenny: 

Aalsburg 2923 - 6602 WK Wijchen  
Telefoon +31 (0)6-144 072 72  

fenny@vita-health.nl - www.vita-health.nl 
 


