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ZEVEN TOPTIPS 
voor gezond eten en een fit gevoel 

 

Het gaat om goed eten, niet om slecht eten.  
Je hoeft niet op te letten of je teveel slechte dingen eet – zorg gewoon dat je genoeg 
goede dingen eet! Dan krijg je vanzelf minder honger, dus ook minder behoefte aan 
snaaien en snoepen. Goede dingen zijn bijvoorbeeld groente, eieren, volkoren granen, 
vis, (ongebrande, ongezouten) noten, fruit, kip, peulvruchten en ‘puur’ vlees. 

 
Gezond eten herken je gemakkelijk: het heeft geleefd en gegroeid. 
Planten en dieren maken eten voor jou terwijl ze leven en groeien. Als ze geoogst of 
geslacht worden, kan er geen voeding meer bij komen. Maar er kan wel voeding 
verdwijnen! Bijvoorbeeld als het eten lang ligt of bewerkt wordt in de fabriek. Een 
ezelsbruggetje is dus: hoe meer je de plant of het dier nog kunt herkennen, des te 
gezonder is het eten. 

 
Zorg voor afwisseling. 
Als je verschillende soorten eet van die ‘goede’ dingen, krijg je ook 
verschillende voedingsstoffen binnen. Zo verzamelt je lichaam alles wat het 
nodig heeft. Dus de ene dag een banaan, de andere dag een appel. De ene 
keer tomaat, dan weer komkommer. De ene keer makreel, de andere keer kip. 
De ene keer tarwe, de andere keer haver of rogge. 

 
Het beste moment om te eten, is het moment dat je honger hebt. 
Als je honger hebt, vraagt je lichaam om brandstof en voedingsstoffen. Als 
die binnenkomen, worden ze meteen gebruikt. Twee voordelen: je voelt je 
lekker in je vel en het eten wordt niet als vet opgeslagen in je lichaam. 

 
Een kleine stap is al genoeg. 
Een kleine verbetering kan al veel opleveren. Bijvoorbeeld een tomaat of een 
stuk komkommer toevoegen aan je lunch. Of een gezond tussendoortje 
regelen voor half vier ´s middags, omdat je dan altijd honger krijgt en loopt te 
snoepen. Er komt vanzelf weer een nieuw stapje dat je wilt zetten. Dat werkt 
beter dan allerlei grootste voornemens, die je steeds weer opgeeft! 
 

Als je iets lekkers eet, proef dan echt. 
Mensen die (te)veel eten, vergeten vaak te proeven. Kies je voor iets 
lekkers, ga er dan goed voor zitten en let op die lekkere smaak in je 
mond (in plaats van alleen maar op de tv, de persoon tegenover je, de 
volgende hap die je gaat nemen…). 
 

Eet bij elke maaltijd groente en eiwitten. 
Eiwitten zijn bouwstoffen die bijvoorbeeld zitten in noten, eieren, vlees, 
vis, kip, kaas en peulvruchten zoals bonen. Ze zorgen dat je je goed 
verzadigd voelt en niet meteen weer honger krijgt. In groente zitten 
vitamines, mineralen en vezels. Ze zorgen ervoor dat je lichaam krijgt 
wat het nodig heeft en dat je spijsvertering goed werkt. 

 

  


