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GEZONDE VOEDING TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 
Dat eten-voor-twee een advies is dat je beter niet ter harte kunt nemen tijdens je 

zwangerschap, dat weet je waarschijnlijk al.  

En hoewel er ergens een kern van waarheid in dat advies schuilt – je eet tenslotte ook voor 

jezelf en het levende wezen dat jouw lichaam aan het ontwikkelen is – betekent het niet dat je 

je zelf nu helemaal vol kunt stoppen met voedsel dat weinig doet voor je lichaam. 

In onderzoeken wordt zelfs gesuggereerd dat je in je eerste trimester niet meer dan 150 

calorieën per dag extra hoeft te eten. Dat staat gelijk aan twee gekookte eitjes of ongeveer 20 

gram pindakaas. Later in je zwangerschap bouwt het aantal calorieën op naar ongeveer 300 per 

dag extra. Ik denk dat dat wel laat zien dat je alles behalve voor twee aan het eten bent tijdens 

je zwangerschap. 

Ook al heb ik het nu over het aantal calorieën die je per dag extra nodig hebt, ik wil hiermee 

niet zeggen dat het nodig is om calorieën te tellen. Hoewel ik zeker geloof dat er een tijd en 

plaats is om calorieën te tellen, ben ik er van overtuigd dat dit niet de beste aanpak is qua 

voedingspatroon tijdens je zwangerschap. Zo kan het zijn dat je in je eerste trimester amper 

wat binnenhoudt en je al blij bent als het lukt om een broodje pindakaas te eten op een dag. 

Calorieën tellen kan dan alleen maar als een druk gaan voelen en je hebt al genoeg aan je 

hoofd in deze negen maanden. 

Een prettigere en duurzame aanpak 

wat je voedingspatroon betreft is 

jezelf gezonde gewoontes aanleren en 

je bewust te worden van hoe jouw 

lichaam reageert op de 

voedingskeuzes die jij maakt. Zo kan 

je gezond eten tijdens je 

zwangerschap zonder dat je je zorgen 

hoeft te maken over het aantal 

calorieën dat je binnenkrijgt en of je 

alles wat je eet wel kunt wegen.  

Dat gezond eten tijdens je 

zwangerschap belangrijk is dat mag 

duidelijk zijn. Het eten dat jij in je 

mond stopt zijn letterlijk de 

bouwstenen waaruit je ongeboren 

kindje door je lichaam wordt 

ontwikkeld. Hoe meer gezonde 

voeding jij binnenkrijgt op een dag, 

hoe beter dus. 

Groenten, fruit, voldoende eiwitten, gezonde vetten, volkoren producten en genoeg water op 

een dag binnenkrijgen is allemaal belangrijk om te garanderen dat jouw lichaam de meest 

gezonde ‘cocon’ is waar je baby zich in kan bevinden. Maar tijdens je zwangerschap heb je ook 

een aantal extra vitamines en mineralen nodig om ervoor te zorgen dat je baby zich gezond 

ontwikkeld.  
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Hoe krijg je al die voeding binnen zonder dat je er te veel op een dag mee bezig bent? In dit 

boek geef ik je handige tips mee en zet ik op een rij wat je lichaam extra nodig heeft tijdens je 

zwangerschap. Ook geef ik je cues mee die jou vertellen wanneer je lichaam genoeg voeding 

binnen heeft gehad en je vindt tips die je helpen bij het aanleren van nieuwe gewoontes wat 

betreft gezond eten. 
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DIT HEEFT JE LICHAAM NODIG  
Hieronder vind je een overzicht van wat je lichaam nodig heeft. Groenten, fruit, eiwitten, 

koolhydraten, vetten en supplementen tijdens de zwangerschap. Wat is het? En waarom is het 

belangrijk? 

GROENTEN EN FRUIT 
Groenten en fruit zit vol vitamines, mineralen en antioxidanten. Dit heeft je lichaam in het 

algemeen nodig om gezond te zijn en blijven, los van een zwangerschap. Ook bevatten 

groenten en fruit vezels en die vezels helpen jouw lichaam niet alleen bij het verteren van 

voedsel, maar kunnen je ook helpen met het voorkomen van aambeien. Aambeien zijn een 

zwangerschapskwaal die helaas maar al te vaak voorkomen bij zwangere vrouwen. Dit komt 

doordat het hormoon progesteron tijdens je zwangerschap flink aanwezig is in je lijf en 

daardoor het verteren van voedsel en je stoelgang bemoeilijkt.  

EIWITTEN 
Eiwitten bestaan uit aminozuren en een deel van die aminozuren kan ons lichaam niet zelf 

aanmaken. Daarom is het eten van eiwitten met een compleet aminozuren profiel heel 

belangrijk om je lichaam gezond en sterk te houden. Eiwitten dragen bij aan het opbouwen 

van spiermassa, maar ook houden ze je bloedsuikerspiegel stabiel. Dat is weer heel fijn als je 

last hebt van misselijkheid, maar ook houdt dit je insuline levels stabiel en dat helpt weer bij 

het voorkomen van zwangerschapsdiabetes. 

Eiwitten zijn ook heel belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van je baby: spieren, 

collageen, ligamenten, enzymen, de ontwikkeling hiervan haalt je baby allemaal uit eiwitten.  

Dierlijke producten, zoals zuivel, eieren en vlees bevatten een volledig aminozuren profiel. 

Indien je veganistisch of vegetarisch eet dan is het nog steeds mogelijk om met alleen 

plantaardige producten een volledig aminozuren profiel binnen te krijgen. In de bijlagen van 

dit boek lees je daar meer over. 

ESSENTIËLE VETZUREN 
Dit zijn vetten dat je lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren, maar niet zelf kan 

aanmaken. Deze vetten zijn van belang voor het functioneren van je brein, maar ook voor de 

opbouw van je cellen. Ze zorgen ervoor dat je hormoonhuishouding in balans is, houden je 

bloedsuiker stabiel en geven je een verzadigd gevoel na elke maaltijd.  

Niet alleen jij, maar ook je baby heeft deze vetten nodig. Zonder voldoende omega-6 en 

omega-3 vetzuren kan je baby namelijk niet zijn of haar brein optimaal ontwikkelen, als ook de 

ogen.  

In de praktijk blijkt dat de meeste mensen voldoende omega-6 binnenkrijgen, maar 

onvoldoende omega-3. Door vette vis te eten, maar ook walnoten, hennepzaad en het slikken 

van visolie supplementen kan je je inname van omega-3 vetzuren verhogen. 

KOOLHYDRATEN 
Laten we meteen met het volgende beginnen: koolhydraten zijn niet je vijand! Ik word soms 

helemaal gek van vrouwen die beweren dat ze gelijk aankomen wanneer ze brood eten. Je 

komt aan van te veel calorieën en niet van een product of een macronutriënt (=koolhydraten, 

eiwitten en vetten).  
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Koolhydraten hebben we nodig om gezond te zijn en te blijven. Ze geven je energie, houden je 

hormoonhuishouding in balans en herstellen het glycogeen dat zich in je spierweefsel bevindt 

na een intensieve training, maar ook nadat je een dag keihard je hersens hebt gebruikt. Je 

hersenen gebruiken namelijk glycogeen als voornaamste energiebron. En elke hap 

koolhydraten die jij naar binnen werkt, wordt door jouw lichaam omgezet in glycogeen.  

Wel is het zo dat de meeste vrouwen te veel koolhydraten en te weinig eiwitten eten op een 

dag. Het is belangrijk dat je het aantal koolhydraten dat je op een dag eet afstemt op hoe actief 

je bent. Daarbij kan je een groot deel van je koolhydraten halen uit fruit en groenten. Wat er 

dan nog over is haal je uit voeding dat je lichaam voor lange tijd verzadigd. Denk aan 

havermout in plaats van granola. Aardappelen in plaats van witte pasta. Zuurdesem brood in 

plaats van een wit pistoletje.  

WATER 
Je lichaam bestaat voor ruim twee-derde uit water. Het merendeel daarvan verlies je gedurende 

de dag door urine, zweet, ademhaling en andere metabolische processen. Uitdroging uit zich 

meestal in hoofdpijn, verlies van concentratie en het schopt lichamelijke processen in de war. 

Denk bijvoorbeeld aan je duizelig voelen wanneer je snel opstaat of minder kracht in je lijf 

tijdens het sporten. Dit zijn allemaal situaties die je zeker tijdens je zwangerschap wil 

voorkomen. Zo neemt tijdens je zwangerschap je bloedvolume met 40-50% toe. En bloed 

bestaat voornamelijk uit water. Dat betekent dat voldoende water drinken tijdens je 

zwangerschap een grote prioriteit is.  

Hoeveel is dan voldoende water? Volgens het ACOG hebben zwangere vrouwen gemiddeld 3 

liter water per dag nodig. Die 3 liter kan je halen uit allerlei bronnen, dus ook uit fruit en 

groenten. Ben je heel actief? Dan heb je waarschijnlijk nog meer dan 3 liter nodig. 

SUPPLEMENTEN 
Hoewel je een heel eind komt door elke dag voldoende gezonde voeding binnen te krijgen, 

brengt dit je zwangere lichaam meestal nog niet alle vitamines en mineralen die het nodig 

heeft om je baby zo gezond mogelijk te doen ontwikkelen. Daarom volgt hieronder een 

opsomming van essentiële supplementen tijdens de zwangerschap. 

FOLIUMZUUR 
Voldoende foliumzuur verkleint het risico op een geboorteafwijking zoals spina bifida (open 

ruggetje). Daarnaast draagt foliumzuur bij aan het ontwikkelen van rode bloedcellen en het 

zenuwstelsel van je baby.  

Foliumzuur zit onder andere in spinazie, asperges, broccoli, bieten, linzen en bloemkool. Het 

is belangrijk dat je voldoende voeding eet waar foliumzuur inzit. In de meeste EU-landen zijn 

brood en granen bovendien verrijkt met foliumzuur. 

Helaas is het eten van voeding rijk aan foliumzuur meestal niet genoeg om een gezonde 

ontwikkeling van je baby te garanderen. Daarom is het noodzakelijk om foliumzuur bij te 

slikken in de vorm van een supplement. Zorg ervoor dat je dagelijks een supplement slikt 

waarin 400 microgram foliumzuur zit. In de meeste prenatale multi-vitamines zit voldoende 

foliumzuur, maar controleer voor de zekerheid altijd de verpakking. 
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PRENATALE MULTIVITAMINE 
Heel belangrijk om zeker te zijn dat je voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt is het 

dagelijks slikken van een prenatale multivitamine. De meeste multivitaminen gericht op 

zwangeren die je bij de drogist koopt bevatten de juiste samenstelling. Lees wel voor de 

zekerheid altijd de verpakking en controleer of de volgende samenstelling erop staat: 

400 mcg/μg foliumzuur 

400-600 IU vitamine D 

200-300 mg calcium 

75 mg vitamine C 

1.4 mg thiamine (vitamine B1) 

2 mg riboflavin ( vitamine B2) 

20 mg niacin (vitamine B3) 

6 mcg/μg vitamine B12 

10 mg vitamin E 

15 mg zinc 

17 mg iron 

150 mcg/μg jodium 

 

VISOLIE 
Ik gaf al eerder aan dat het binnenkrijgen van voldoende Omega-3 essentieel is voor een 

gezonde ontwikkeling van je ongeboren baby. 

Wanneer er wordt gesproken over een Omega-3 of visolie supplement dan is het belangrijk dat 

je kijkt naar de hoeveelheid DHA en EPA. Je wil 5 tot 10 duizend mg per dag binnenkrijgen in 

een combinatie van deze twee. Controleer dus wederom altijd de verpakking.  

Eet je vegetarisch of veganistisch? Een alternatief op visolie is om een supplement bestaande 

uit algenolie te slikken. Contoleer ook nu de verpakking op de hoeveelheid DHA en EPA per 

dagelijkse inname. 

VITAMINE D 
Een gezond gehalte aan vitamine D in je lichaam draagt bij aan een sterk immuunsysteem, 

sterke botten en vermindert je risico op het krijgen van kanker, hart- en vaatziekten en 

diabetes type 2. Een nogal belangrijke vitamine dus.  

Tijdens je zwangerschap vermindert voldoende vitamine D het risico op een vroeggeboorte, 

infecties en zwangerschapsdiabetes. Meestal krijgen we in Nederland überhaupt al te weinig 

vitamine D binnen, omdat de zon hier niet zo vaak schijnt en we veel tijd binnen doorbrengen. 

Dit geldt natuurlijk helemaal in de winter. 

Hoeveel vitamine D je nodig hebt dat verschilt soms per persoon. De richtlijn voor zwangere 

vrouwen is 600 IU per dag. Echter hebben vrouwen met een donkerdere huid wellicht meer 

nodig. Verder zijn supplementen met gehaltes tot 4000 IU vitamine D veilig om te slikken 

tijdens je zwangerschap. 

Wil je zeker weten of je voldoende vitamine D binnenkrijgt? Laat dan je bloed onderzoeken 

door je huisarts.  
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CHOLINE 
Het binnenkrijgen van voldoende choline is niet alleen belangrijk voor jouw cognitieve 

gezondheid, maar ook voor de ontwikkeling van het brein van je ongeboren baby. Zo blijkt uit 

dit onderzoek onder 180.000 zwangere vrouwen dat choline een significante invloed had op 

het verminderen van het risico op het ontwikkelen van neurale buisdefecten (open ruggetje), 

ongeacht hoeveel foliumzuur de vrouwen binnenkregen. 

Zorg dat je per dag 425 mg choline binnenkrijgt. In sommige prenatale multivitaminen zit 

choline. En uit deze voedingsmiddelen haal je veel choline: 

• Eieren: 145 mg per ei 

• Garnalen: 154 mg per 100 gram 

• Kip: 97 mg per 100 gram 

• Zalm: 82 mg per 100 gram 

• Quinoa: 70 mg per 100 gram 

• Bloemkool: 44,3 mg per 100 gram 

• Spruiten: 40,6 mg per 100 gram 

VERANDERINGEN IN BEHOEFTEN TIJDENS TRIMESTER TWEE & DRIE 
In je eerste trimester is het belangrijk dat je goed luistert naar je hongergevoel. Zoals ik al 

eerder beschreef heb je niet meer dan 150 calorieën per dag extra nodig. Halverwege je tweede 

trimester stijgt deze behoefte richting de 300 calorieën per dag extra, maar ook vinden er een 

aantal andere behoeften plaats. Zo heeft je lichaam vanaf je tweede trimester meer ijzer nodig. 

IJZER 
In de meeste prenatale multivitaminen zit al voldoende ijzer, maar toch kan het zijn dat je 

alsnog een tekort ervaart. Let daarom goed op tekenen van vermoeidheid (dat niet minder 

wordt vanaf trimester 2), duizeligheid bij opstaan of een snelle beweging en of je je over het 

algemeen wat verzwakt voelt. Dit zijn tekenen die kunnen duiden op bloedarmoede. Vraag je 

verloskundige of huisarts om een bloedonderzoek indien je hier je twijfels over hebt. Het kan 

dan nodig zijn dat je ijzer bij moet slikken.  

Een andere handige tip wat ijzer betreft is dat je supplementen die ijzer bevatten of ijzerrijke 

voeding niet combineert met calcium of inneemt bij calciumrijke voeding. Calcium hindert het 

vermogen van je lichaam om ijzer goed op te nemen. Eet je vegetarisch of veganistisch, zorg 

dan dat je ijzerrijke voeding combineert met een bron van Vitamine C. Dit maakt het 

makkelijker voor je lichaam om het ijzer goed op te nemen.  

VISOLIE 
Verminder je inname van visolie vier weken voor je uitgerekende datum tot maximaal twee 

1000mg capsules per dag. Dit is belangrijk, omdat het kan helpen bij het verlagen van het risico 

op bloedingen tijdens je bevalling. Bloedingen tijdens de bevalling zijn zeldzaam, maar het 

verminderen van je inname van visolie verlaagt het risico nog meer. Dit geldt ook voor 

aspirine, aangezien dit kan werken als een bloedverdunner. 

Sta je gepland voor een keizersnede of heb je al een verhoogd risico op bloedingen? Bespreek 

dan met je verloskundige of het raadzaam is om je inname van visolie en aspirine vier weken 

voor je uitgerekende datum volledig te stoppen. 

 

https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2009/09000/Choline_and_Risk_of_Neural_Tube_Defects_in_a.17.aspx
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GEZONDE EN DUURZAME GEWOONTES ONTWIKKELEN 
Voordat ik je meegeef wat gezonde en duurzame gewoontes zijn wil ik je eerst uitleggen hoe je 

weet of je voldoende voeding binnenkrijgt per maaltijd en hoe een bordverdeling eruit ziet. 

Daarna geef ik je een aantal gewoontes mee en handige tips om deze gewoontes meteen in de 

praktijk te kunnen toepassen.  

Het veranderen van gewoontes of jezelf iets nieuws aanleren is de grootste uitdaging bij het 

veranderen of verbeteren van je voedingspatroon. Gun jezelf daarin de tijd en neem liever 

meerdere kleine stapjes, dan dat je in een keer je hele voedingspatroon omgooit. Dat laatste is 

namelijk een stuk lastiger vol te houden op de lange termijn. 

PORTIECONTROLE  
Aangezien je niet overal waar je bent je eten kan wegen en een weegschaal met je meezeulen 

als een beetje te veel van het goede klinkt, hanteren we een simpelere manier om zeker te zijn 

dat je genoeg calorieën op een dag binnenkrijgt.  

De methode waar ik het over heb is de zogenaamde handpalm methode. Deze methode is 

afkomstig van Precision Nutrition en werkt over het algemeen perfect, omdat de handen van 

de meeste vrouwen in verhouding zijn tot hun lichaam. Natuurlijk is het in het begin altijd 

even uitvogelen of je voldoende eet, dus hou goed in de gaten wat je hongergevoel is. Ervaar je 

veel honger? Eet dan bijvoorbeeld 1 portie vetten extra en een halve portie extra koolhydraten. 

De verhoudingen van wat je per maaltijd binnenkrijgt volgens de handpalm methode zijn als 

volgt. 

• Een portie eiwitten heeft de grootte en dikte van je handpalm 

• Een portie vetten heeft de lengte en dikte van je gehele duim 

• Een portie koolhydraten, zoals havermout of aardappelen, is een afgemeten handvol 

• Een portie groenten of fruit heeft de grootte van je vuist 

Om je te helpen bij hoe dat er in de praktijk uitziet volgt hieronder een voorbeeld van wat ik 

zou kunnen eten als ontbijt. 

• 2 eieren 

• 1 eetlepel olijfolie 

• 150-200 gram groenten, bestaande uit een rode paprika en een kleine ui 

• 45 gram havermout, afgemeten in mijn hand 

Hiervan zou ik dan een omelet maken met de paprika en rode ui die ik bak in de olijfolie. De 

havermout kook ik in water in de magnetron met een theelepel kaneel. Als je dit niet zoet 

genoeg vindt, dan zou je iets minder havermout kunnen nemen en er een klein beetje honing 

bij kunnen doen. 

Calorieën van deze maaltijd: 488, 20gram eiwitten, 29gram vetten, 35gram 

koolhydraten, 6,5gram vezels. 

MAALTIJD FREQUENTIE 
Maakt het uit hoe vaak je eet op een dag? Ja en nee.  

Je lichaam houdt van regelmaat en om wat structuur in je dagelijkse ritme te houden is het fijn 

om je maaltijden zo vaak mogelijk op vaste momenten te eten. Voor je stofwisseling maakt het 

niet zo veel uit hoe vaak je eet. Net als dat je lichaam zich ook niet reinigt als je een aantal uren 

https://www.precisionnutrition.com/calorie-control-guide
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per dag aan vasten doet. Wel is er uit onderzoek gebleken dat je wanneer je wil afvallen en 

daarbij zoveel mogelijk spiermassa wil behouden je 3 maaltijden per dag moet eten met een 

optimale verdeling van je eiwitten, vetten en koolhydraten over deze maaltijden. Of zonder 

optimale verdeling 6 maaltijden per dag moet eten. Maar, je bent zwanger, dus die vlieger gaat 

niet op voor jou. 

Hoe vaak moet je dan eten op een dag nu je zwanger bent? Ik zou zeggen hou 3-5 maaltijden 

per dag aan volgens de handpalm methode. Heb je veel honger en nog maar 3 maaltijden 

gegeten? Dan eet je een extra maaltijd. Weinig honger en ben je niet zo actief vandaag? Dan 

eet je 3 of 4 maaltijden. Ga je sporten en ben je veel op de been? Dan eet je 4 of 5 maaltijden 

per dag. Zo kom je uiteindelijk uit op jouw sweet spot en eet je voldoende calorieën.  

Het belangrijkste dat ik je wil meegeven is dat je echt luistert naar je lichaam. Eet wanneer jij 

honger hebt, stop wanneer je verzadigd bent en let goed op hoe je lichaam reageert op de 

voeding die jij eet. In het volgende hoofdstuk geef ik je advies mee dat je helpt bij het luisteren 

naar je lichaam. 

GEZONDE GEWOONTES  
Het ontwikkelen van gewoontes, en deze vervolgens structureel toepassen, is belangrijk bij het 

ontwikkelen van een gezond voedingspatroon. Uiteindelijk wil je gezond eten dusdanig als een 

gewoonte hebben ontwikkeld dat het op de automatische piloot gaat en dat zelfs wanneer je 

even wat minder gemotiveerd bent om gezond te eten je toch kiest voor de broccoli in plaats 

van een zak chips.  

Al is er niks mis met zo nu en dan een zak chips leegeten. We blijven tenslotte mensen en je 

mag ook genieten van wat minder gezond eten op zijn tijd. 

Dat gezegd hebbende wil ik doorgaan op het ontwikkelen van gezonde gewoontes en hoe je 

deze consistent blijft toepassen in je dagelijks leven. Begin klein. Verander niet in een keer je 

hele voedingspatroon, want dat hou je niet vol op de lange termijn. Oefen met het veranderen 

of toepassen van een gewoonte per twee tot vier weken. Heb je dat onder de knie, dan ga je 

door met het toevoegen van nog een nieuwe gewoonte.  

Via deze weg weet je zeker dat je op de lange termijn succesvol bent en blijft waar het om het 

ontwikkelen van een gezond voedingspatroon gaat.  

WAAR BEGIN JE? 
Hoe weet je nu of het voor jou verstandig is om je voedingspatroon aan te passen? En wat je 

kan verbeteren? 

Een simpele manier om erachter te komen waar jouw voedingspatroon wat verbetering kan 

gebruiken is door een week lang een logboek bij te houden van wat je eet en wanneer je eet. ‘ 

Vervolgens leg je je logboek neer naast de gewoontes die hieronder beschreven staan en ga je 

bekijken wat jou de minste moeite zou kosten om als eerste te veranderen.  

Hieronder volgen de gewoontes die bijdragen aan een gezond en gevarieerd voedingspatroon. 

1. EET EIWITTEN BIJ ELKE MAALTIJD 
Deze staat bovenaan, omdat ik in de praktijk keer op keer vrouwen tegenkom die structureel te 

weinig eiwitten eten.  

https://bayesianbodybuilding.com/meal-frequency-science/
https://bayesianbodybuilding.com/meal-frequency-science/
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Eiwitten geven je een verzadigd gevoel en houden je bloedsuiker spiegel stabiel. Nog 

belangrijker is dat eiwitten letterlijk de bouwstenen van je lichaam zijn. De aminozuren 

waaruit eiwitten zijn opgebouwd zijn van essentieel belang voor het herstellen en groeien van 

spierweefsel, sterke botten en ze helpen bij je hormoonhuishouding in balans houden, het 

aanmaken van neurotransmitters en antistoffen. Zonder voldoende eiwitten functioneert je 

lichaam niet optimaal – laat staan dat het je ongeboren baby optimaal kan ontwikkelen.  

Om ervoor te zorgen dat je lichaam voldoende eiwitten binnenkrijgt op een dag eet je bij elke 

maaltijd een portie complete eiwitten. Neem je tussendoor een snack? Dan zorg je dat deze 

snack gedeeltelijk bestaat uit een halve portie complete eiwitten of een hele portie incomplete 

eiwitten. 

Zoals ik al eerder beschrijf bestaan eiwitten uit aminozuren. Een deel van deze aminozuren 

kan je lichaam niet zelf aanmaken en vind je alleen terug in complete eiwitbronnen. Deze 

zogenaamde complete eiwitten zitten in dierlijke producten zoals vlees, vis, eieren en zuivel, 

maar ook in sommige plantaardige producten, zoals quinoa. Om ervoor te zorgen dat je 

voldoende complete eiwitten op een dag binnenkrijgt is het belangrijk dat elke maaltijd een 

portie van complete eiwitten bevat. 

De meeste plantaardige producten, zoals bonen en noten bevatten niet alle aminozuren en 

daarom noemen we dit incomplete eiwitten. Indien je vegetarisch of veganistisch eet dan kan 

je echter nog steeds alle aminozuren binnenkrijgen. Dit doe je door verschillende plantaardige 

producten met elkaar te combineren in een maaltijd, zodat deze samen een compleet eiwit 

vormen. Denk bijvoorbeeld aan rijst met bonen of kikkererwten en sesampasta (oftewel 

hummus). Ook is het verstandig om elke dag een schepje vegan eiwitpoeder in een shake of 

door je havermout te doen, zodat je voldoende eiwitten binnenkrijgt zonder dat je hier 

extreem veel moeite voor hoeft te doen.  

Zie de bijlagen voor alle complete en incomplete eiwitbronnen. 

Tips om bij elke maaltijd voldoende eiwitten binnen te krijgen: 

• Wanneer je bedenkt wat je wil gaan eten, bedenk dan je maaltijd rondom je eiwitbron. 

Kies bijvoorbeeld voor een stukje zalm of een portie linzen en bedenk daar de rest van 

je maaltijd omheen. 

• Ik noemde deze al eerder, maar voeg een schepje (vegan) eiwitpoeder aan je smoothie 

of portie havermout toe.  

• Kies voor kwantiteit. Daarmee bedoel ik dat je gaat voor de magere kwark in plaats van 

voor het pak Campina yoghurt. Altijd de achterkant van de verpakking lezen en 

vergelijken zodat je zeker weet dat je het product met de meeste eiwitten kiest. 

• Maak meerdere porties van een eiwitbron. Een stoofpot met sukadelapjes daar kan je 

bijvoorbeeld makkelijk 2 of 3 dagen van eten. Hetzelfde geldt voor een vegan chili met 

zwarte bonen en zilvervliesrijst.  

2. EET EEN PORTIE GROENTEN EN/OF FRUIT BIJ ELKE MAALTIJD OF SNACK 
Dit klinkt misschien als een no-brainer, maar hoe vaak grijp je niet naar even snel een bakje 

havermout of een volkoren boterham met een plak kaas? Ik denk niet dat ik je hoef uit te 

leggen dat daar nul groenten en fruit inzit.  

Groenten en fruit bevatten relatief weinig calorieën, maar wel veel vezels waardoor je langer 

verzadigd bent. Bovendien zitten ze vol met vitaminen, mineralen en antioxidanten. Allemaal 
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dingen die je nodig hebt om jouw lichaam gezond te houden en je baby zich zo gezond 

mogelijk te laten ontwikkelen.  

Zorg dat je varieert met de groenten en fruit die je eet, zodat je verschillende vitaminen en 

mineralen op een dag en verdeeld over een week binnenkrijgt.  

Vind je het lastig om bij elke maaltijd of snack groenten of fruit te eten? Dan mag je er ook 

voor kiezen om vijf porties groenten en fruit op een dag te eten. Zo kan je bijvoorbeeld in de 

ochtend een smoothie maken met daarin een banaan, bosbessen, mango en bevroren 

boerenkool. Dat zijn al 3 porties fruit en 1 portie groenten. Tijdens je lunch kan je dan kiezen 

om een rauwe paprika (goed wassen!) te eten bij je volkoren boterhammen met kipfilet of 

hummus. Dat is portie groente nummer 2. In de avond eet je dan lekker wat gekookte broccoli 

of wortels uit de oven en je hebt dan in totaal 6 porties groenten en fruit op een dag binnen. 

Dit is makkelijker dan elke maaltijd een flinke salade naar binnen kauwen.  

Hieronder volgen nog wat extra tips om te garanderen dat jij voldoende groenten en fruit op 

een dag binnenkrijgt: 

• Koop verpakkingen met voorgesneden groenten en fruit.  

• Koop grootverpakkingen bevroren groenten en fruit, zodat je deze in de ochtend, of 

later op de dag als snack, zo in een smoothie kunt doen zonder dat je eerst zelf van 

alles moet staan snijden. 

• Voeg groenten toe aan maaltijden waarbij dat eenvoudig is. Zo kookt een geraspte 

courgette heel goed mee in je havermout (proef je niet en vult je wel) en is het geen 

moeite om wat champignons en een halve paprika aan een omelet toe te voegen. 

• Varieer met kruiden zodat je niet verveeld raakt en geneigd bent om meer groenten te 

eten. Zo is het heel lekker om wat komijn-, gember- en paprikapoeder over zoete 

aardappel te strooien voordat je deze bakt in de oven (probeer het, echt!). 

• Net als met eiwitten is het handig om groenten alvast voor meerdere dagen te 

bereiden. Zo is het heel eenvoudig om een lekkere pompoensoep te maken waar je 2 of 

3 dagen van kan eten. 

3. EET COMPLEXE KOOLHYDRATEN IN PLAATS VAN SNELLE KOOLHYDRATEN 
Ik zie in de praktijk dat veel vrouwen brood volledig vermijden, maar dan wel regelmatig witte 

pasta eten of kiezen voor crackers. Koolhydraten zijn fantastisch, omdat ze je energie geven en 

je lang kunnen verzadigen. De meeste energie en verzadiging haal je uit koolhydraten die je 

langzaam verteerd, de zogenaamde complexe koolhydraten. 

Denk aan volkoren graanproducten, zoals volkoren of speltbrood, maar ook havermout, 

quinoa en zilvervliesrijst mag je hieronder rekenen. Aardappelen en zoete aardappelen zijn ook 

een goede bron van complexe koolhydraten, evenals dat bonen en linzen langzaam verteerbare 

koolhydraten bevatten en groenten en fruit dit ook bevatten. 

Probeer je maaltijden zo in te delen dat er altijd een bron van complexe koolhydraten in zit. In 

ieder geval in 80% van je maaltijden en snacks. Soms is het ook fijn om even een stroopwafel 

bij je koffie te eten of een klein zakje chips, als je daar super veel zin in hebt. 

Hieronder volgen wat tips die het je makkelijk maken om voldoende complexe koolhydraten 

binnen te krijgen: 
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• Ook nu geldt dat het een goed idee is om vooruit te plannen. Je kan prima een portie 

aardappelen voor 2 of 3 dagen koken, voor rijst geldt hetzelfde. 

• Wissel alle snelle koolhydraten om voor complexe koolhydraten, dus volkoren in plaats 

van witte pasta of brood. En in plaats van een plak ontbijtkoek een banaan of ander 

stuk fruit. 

• Kies altijd voor volkoren graanproducten waar mogelijk.  

4. DRINK GENOEG WATER GEDURENDE DE DAG 
Klinkt logisch, genoeg water drinken, want dat is goed voor je lijf, maar toch zal het je nog 

kunnen verbazen hoe lastig dit in de praktijk is.  

Volgens het Voedingscentrum moeten volwassenen 1,5 tot 2 liter water per dag binnenkrijgen. 

Tijdens je zwangerschap gaat dit cijfer omhoog naar 3 liter water per dag. Overigens mag je die 

3 liter water uit alle voedingsbronnen halen. Dus niet alleen uit het water dat je drinkt, maar 

bijvoorbeeld ook uit een kom soep of een appel. 

Hou er rekening mee dat dit slechts een richtlijn is en dat de ideale hoeveelheid vocht dat je 

binnen moet krijgen verschilt per persoon. Een goed idee is om de kleur van je urine in de 

gaten te houden. Je wil dat deze heel lichtgeel tot transparant van kleur is, dan zit je goed qua 

vocht inname. Donkerder dan dat en je hebt wat extra vocht nodig om uitdroging te 

voorkomen.  

Zorg er verder voor dat je tijdens het sporten in ieder geval 1 tot 2 halve liter flesjes water 

leegdrinkt, omdat je door het zweten vocht verliest, maar ook, omdat je bloedvolume tijdens je 

zwangerschap met 40-50% toeneemt en je daardoor dus sowieso meer vocht nodig hebt. 

Indien jij flink zweet tijdens het sporten en onvoldoende water drinkt, dan kan dit een negatief 

effect hebben op je baby.  

Hieronder volgen nog wat extra tips om zeker te zijn dat je genoeg drinkt op een dag: 

• Zet een timer die elk uur afgaat wanneer je aan het werk bent. Sta op van je stoel, rek 

jezelf even uit en drink een glas water. 

• Zorg dat je zodra je wakker bent als eerste een groot glas water drinkt. 

• Neem altijd een flesje water mee in je tas. 

• Vind je water saai? Voeg dan wat schijfjes citroen of sinaasappel toe en wat takjes 

munt.  

5. EET GEZONDE, ESSENTIËLE VETTEN BIJ ELKE MAALTIJD 
Essentiële vetzuren helpen je hormoonhuishouding in balans houden, geven je een verzadigd 

gevoel, verminderen cravings en zorgen dat je voedingsstoffen makkelijker opneemt. Zorg dat 

je variatie hebt in de vetten die je eet en dat deze zo min mogelijk bewerkt zijn. Denk aan 

olijfolie, avocado, vette vis, biologische roomboter en noten. 

Vetten bevatten meer calorieën per gram dan eiwitten of koolhydraten (9 tegenover 4) en 

daarom is het belangrijk dat je goed op je porties let, zodat je niet meer calorieën binnenkrijgt 

dan je nodig hebt. Denk aan ongeveer een eetlepel per maaltijd (dat is onder het kopje 

Portiecontrole de grootte van je duim) of een halve eetlepel per snack. 

Hieronder volgen wat tips die je helpen met genoeg vetten binnenkrijgen: 
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• Als je vooral magere dierlijke producten eet, probeer dan een maaltijd per dag dit om te 

wisselen. Eet dan bijvoorbeeld kipdijfilet in plaats van kipfilet of zalm in plaats van 

kabeljauw. 

• Voeg een eetlepel olijfolie toe aan je salades. 

• Eet een handje walnoten bij je havermout of in je kwark of naast je smoothie. Zo heb je 

gelijk een portie Omega-3 vetzuren binnen. 

• Zorg dat je kookt met olijfolie, kokosolie of roomboter. Deze vetten zijn beter bestand 

tegen hoge temperaturen en zullen daardoor minder snel oxideren. 

6. EET TOT JE VERZADIGD BENT, NIET BOMVOL 
Deze kan lastig zijn, omdat je echt bewust naar je lichaam moet leren luisteren. Eten tot je 

verzadigd bent, maar niet zo vol zit dat je het liefst in een foodcoma van een uur of 3-4 duikt.  

Voelt het na een maaltijd alsof je je broek los moet knopen of je buik heel erg opgezet is? Dan 

heb je te gegeten tot je bomvol zit en niet tot je verzadigd bent. Dit is de lastigste gewoonte om 

aan te leren en zorg daarom dat je eerst gewoonte 1 t/m 5 onder de knie hebt. 

Hieronder volgen tips die je helpen om het verzadigde gevoel te leren herkennen: 

• Zorg voor zo min mogelijk afleiding wanneer je aan het eten bent. Geen televisie, 

laptop of telefoon aan dus. Dit helpt je om echt bewust te eten en zorgt dat je signalen 

van een vol gevoel eerder herkent. 

• Hou je aan de Portiecontrole zoals beschreven in deze gids. 

• Indien je moeite hebt om je aan de Portiecontrole te houden: neem een kleiner bord, 

zodat je hersens het idee krijgen dat je meer eet. 

• Zodra je halverwege je maaltijd bent dan neem je een korte pauze en geniet je even 

bewust van wat je aan het eten bent. Probeer te herkennen hoe voel je op dat moment 

zit en hoe graag je nog verder wil eten. Dit helpt je bij het herkennen van het 

verzadigde gevoel na een maaltijd. 

7. BONUSGEWOONTE: NEEM DE TIJD VOOR ELKE MAALTIJD 
Waarom is dit een bonusgewoonte vraag je je misschien af? Wie weet heb jij al een peuter 

rondrennen op dit moment en ben je zwanger van nummer twee. Dan vraag ik je: hoe vaak heb 

jij de tijd om echt even rustig van je maaltijd te genieten en je hier volledig op te focussen? Ik 

denk dat je antwoord zal zijn: niet zo vaak. 

Daarom noem ik bewust eten en de tijd nemen voor elke maaltijd een bonusgewoonte. Lukt 

het je tijdens je zwangerschap om voor elke maaltijd 10-20 minuten uit te trekken en zonder 

afleiding te eten? Dan stel ik voor dat je deze gewoonte vasthoudt, maar hier wel flexibel in 

bent. 

Zodra je baby geboren is, zal je een stuk minder tijd hebben voor jezelf. Voor elke maaltijd 10-

20 minuten uittrekken kan dan echt een opgave worden. Ik vind het belangrijker dat je jezelf 

tegen die tijd gewoonte 1 t/m 6 hebt aangeleerd, zodat je wel bij elke maaltijd voldoende 

voedingsstoffen binnenkrijgt en een vol gevoel kunt herkennen. Zie de momenten waarop je 

na je bevalling alle tijd hebt om even rustig te eten dan als een mooie bonus, maar staar je er 

niet blind op. 
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STAPJE VOOR STAPJE 
Om bovenstaande gewoontes samen te vatten wil ik je nogmaals meegeven dat het belangrijk 

is om je tijd te nemen bij het ontwikkelen van nieuwe gewoontes. 

Onderzoek met behulp van een logboekje op welke vlakken jij jouw voedingspatroon kunt 

verbeteren en begin met het introduceren van één nieuwe gewoonte per twee tot vier weken, 

totdat je alle gewoontes op de automatische piloot toepast in je leven.  

Indien je last hebt van misselijkheid, voedselaversies of maagzuur: lees nog even door, want ik 

kom later in dit boek aan bij deze punten en geef je tips mee om je voeding zo aangenaam 

mogelijk te maken indien je last hebt van deze zwangerschapskwaaltjes. 
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DIT MAG JE ECHT NIET ETEN TIJDENS JE ZWANGERSCHAP 
Waarschijnlijk heb je al goed in je hoofd opgeslagen wat de no-gos zijn qua voeding en drinken 

tijdens je zwangerschap, maar ik zet ze toch nog even op een rijtje voor je. 

ALCOHOL 
Slechts enkele glazen drank kunnen al een negatief effect hebben op de ontwikkeling van je 

ongeboren baby. En wanneer je in grote hoeveelheden bier, wijn of sterke drank tot je neemt 

tijdens je zwangerschap dan kan dit leiden tot het foetaal alcoholsyndroom. 

LISTERIOSE 
Listeria is een bacterie die kan leiden tot een miskraam, stilgeboorte en andere serieuze 

gezondheidsproblemen. Producten met een hoog risico zijn kazen geproduceerd van rauwe 

melk, voorverpakte gerookte vis en rauwe vleesproducten. Andere risico producten zijn 

vleeswaren, voorverpakte salades, zoals rauwkost, maar ook hot dogs en kant-en-klare 

sandwiches. 

KIEMGROENTEN 
Alfalfa, tuinkers, taugé, enzovoort. Dit mag je eten wanneer je ze goed kookt, maar ik denk dat 

dan alleen de taugé nog enigszins te eten is. Sommige instituten adviseren om kiemgroenten 

goed te wassen en dan mag je ze alsnog rauw eten. Ik ben altijd van het zekere voor het 

onzekere nemen en zou ze dus alleen gekookt eten. 

RAUWE OF HALF RAUWE DIERLIJKE EIWITTEN 
Rauwe vis, zoals sushi of een biefstuk medium of rare bakken: doe maar niet. Hetzelfde geldt 

voor rauwe eieren (geen cake beslag helaas, mocht dat je ding zijn, of ik ben de enige die dat 

fantastisch vindt). Dit vergroot je risico op het oplopen van listeriose en dus ook het risico op 

gezondheidsproblemen voor je ongeboren baby. Doorbak alles wat je eet en zorg dat je vlees, 

vis en eieren door en door gaar zijn. 

LOOD EN KWIK 
Dit zijn een zware metalen die in onze voedselketen terecht komen door verontreiniging van 

bijvoorbeeld de oceaan. Een te veel aan lood consumeren kan leiden tot een verstoring in de 

neurologische ontwikkeling van je baby. Hetzelfde geldt voor kwik. 

Lood vind je terug in sommige plastic verpakkingen, dus let goed op uit wat voor fles je je 

water drinkt. Kwik komt voor in grote (roof)vissen, zoals zwaardvis, maar ook tonijn. De 

richtlijn is om niet vaker dan twee keer per week tonijn uit blik te eten tijdens je 

zwangerschap.  

Het is veilig om twee keer per week vis of schaaldieren te eten die een laag gehalte aan kwik 

bevatten. Denk aan zalm, forel, garnalen en ansjovis. Lees goed de verpakkingen van de visolie 

die je slikt. Visolie afkomstig uit zalm of sardines is een veilige keuze. 

HOE ZIT HET MET ZOETSTOFFEN? 
Er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat zoetstoffen schadelijk kunnen zijn voor je 

ongeboren baby. Maar er is ook geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat ze helemaal veilig 

zijn of een voordeel hebben voor de ontwikkeling van je baby. Vermijden lijkt mij om deze 

redenen de meest veilige strategie tijdens je zwangerschap. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2794811/
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DIT MAG JE ZO NU EN DAN ETEN TIJDENS JE ZWANGERSCHAP 
Ik geloof er niet in dat voedingsmiddelen 100 procent off-limits moeten zijn, tenzij ze een 

direct gevaar voor jou en je baby’s gezondheid opleveren. Af en toe een koekje of een ijsje eten 

kan geen kwaad op de lange termijn en zorgt ervoor dat je van voedsel blijft genieten en je niet 

onttrekt aan sociale situaties.  

Dat gezegd hebbende, volgt hieronder een kort lijstje met voedingsmiddel of stoffen die je 

beperkt mag eten tijdens je zwangerschap. 

CAFEÏNE 
Dit vind je in koffie, thee, energie drankjes en frisdranken. In kleine hoeveelheden is cafeïne 

aanwezig in producten als chocolade en soms in roomijs. Het consumeren van hoge gehaltes 

cafeïne tijdens de zwangerschap wordt gelinkt aan een vergroot risico op een miskraam, 

stilgeboorte of ondergewicht van je baby.  

Het precieze gehalte is nog niet vastgesteld, omdat er te weinig onderzoek naar is gedaan, 

maar het ACOG raadt aan om niet meer dan 200 mg cafeïne per dag te consumeren. Dit staat 

gelijk aan twee kopjes zwarte koffie. Hou er rekening mee dat de hoeveelheid cafeïne per merk 

koffiebonen kan verschillen.  

BEWERKT VOEDSEL 
Granola, snoep, koek, pepernoten, chocola, vla, pudding, ijs en ik kan nog wel even doorgaan. 

Dit soort voeding is vaak hoog in calorieën, geeft geen al te verzadigd gevoel en bevat weinig 

vitaminen en mineralen. Dit zijn geen voedingsmiddelen waar 80% van je voedselinname uit 

moet bestaan, maar af en toe wat lekkers kan geen kwaad en voegt meestal wat toe aan de 

kwaliteit van je leven.   

SUIKERHOUDENDE DRANKEN 
Denk aan frisdranken, zoals cola of Fanta. Heel lekker, maar vol met geraffineerde suikers die 

niet veel goeds doen voor je lichaam. Ze zorgen voor veel schommelingen in je 

bloedsuikerspiegel, waardoor je je het ene moment heel energiek voelt en het andere moment 

plotseling doodmoe.  

SOJA PRODUCTEN 
Los van je zwangerschap is het verstandig om niet te veel soja op een dag te eten. Soja is een 

fyto-oestrogeen en kan in je lichaam de functie van oestrogeen gedeeltelijk overnemen, 

waardoor je hormoonhuishouding uit balans kan raken.  

Zeker wanneer je vegetarisch of veganistisch eet dan is het makkelijk om al snel veel soja 

producten op een dag binnen te krijgen. Denk aan sojamelk door je smoothie, soja yoghurt als 

tussendoortje en tofu als avondeten. Hoe meer soja je eet, hoe groter de kans dat het je 

hormoonbalans verstoort. Probeer daarom de hoeveelheid soja die je eet te limiteren tot een 

product per dag. 
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ZWANGERSCHAPSKWAALTJES 
Eten tijdens je zwangerschap kan voor sommige vrouwen echt een hel zijn. Hoe vaak ik wel 

niet meemaak dat klanten een bepaalde oefening in de gym niet kunnen doen, omdat ze dan 

acuut maagzuur op voelen komen zetten. Om maar niet te spreken van klanten die gewapend 

met crackers of witte bolletjes met hagelslag naar de training kwamen: voor het geval ze 

misselijk werden.  

Indien je echt last hebt van extreme misselijkheid en zelfs geen water binnen kan houden, dan 

is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts. Soms kan een hoge dosis vitamine 

B6 verlichting bieden bij dit soort klachten zodat je toch nog wat eten binnen kunt houden. 

Daarnaast volgt hieronder een stapel tips wanneer je last hebt van misselijkheid, voedsel 

aversies of maagzuur. 

WAT TE DOEN BIJ MISSELIJKHEID 
Indien je last hebt van misselijkheid dan ga ik je waarschijnlijk niks nieuws vertellen, omdat je 

waarschijnlijk al van alles hebt geprobeerd. 

De nummer een tip is om je maaltijdfrequentie om hoog te gooien en meerdere kleine beetjes 

verdeeld over de dag eet. Dit houdt je bloedsuikerspiegel stabiel en juist die dips in je 

bloedsuikerspiegel kunnen ervoor zorgen dat je misselijk wordt. Het kan zelfs helpen om als je 

in de nacht wakker wordt, omdat je naar het toilet moet, even wat kleine hapjes eten naar 

binnen te werken. 

Gember schijnt te helpen tegen misselijkheid, maar hier wisselen de ervaringen sterk per 

persoon. Als je gember wilt proberen, ga dan voor de gesuikerde stukjes gember die je meestal 

tussen de bakproducten vindt in de supermarkt. Dit geeft je bloedsuikerspiegel namelijk ook 

meteen een kleine boost, omdat er wat suiker in zit en zo voorkom je dat je je slapjes voelt, 

omdat je weinig eten binnenkrijgt door de misselijkheid. 

Tot slot kan het helpen om vitamine B6 in hoge doseringen te slikken, maar vraag hiervoor 

hulp aan je huisarts. 

WAT TE DOEN BIJ VOEDSEL AVERSIES 
De geur van bepaald voedsel doet je maag zich automatisch omdraaien. Het is niet zo dat je 

iets niet wil eten, omdat je er geen zin in hebt, maar de gedachte alleen maakt je kotsmisselijk. 

Voedsel aversies kunnen frustrerend zijn en ervoor zorgen dat je (meestal tot trimester 2 

aanvangt) niet al je voedingsstoffen uit je voeding haalt.  

De meeste vrouwen krijgen spontaan een afkeer van vlees, bepaalde groenten, eieren en koffie. 

Soms zet dit zelfs je hele zwangerschap door. Daarbij gaan deze aversies vaak in ups-and-

downs en kan je het ene moment alles eten en het volgende moment weer niet. 

Er gaan momenteel twee theorieën rond over waar dit soort aversies vandaan komen. 

BESCHERMINGSMECHANISME 
Dit is de nieuwste theorie over waarom sommige zwangere vrouwen voedsel aversies hebben. 

Het idee achter deze aversies is dat het lichaam zo de embryo wil beschermen tijdens de meest 

cruciale fase van ontwikkeling: het eerste trimester. Door aversies tegen bepaalde voeding 

wordt het embryo beschermt tegen bepaalde schadelijke stoffen of pesticides. Deze theorie 

heeft meer onderzoek nodig om ook echt wetenschappelijk aantoonbaar te kunnen zijn. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18500939
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HORMONALE SCHOMMELINGEN 
De theorie waar de meeste onderzoekers zich op dit moment op baseren is die van de 

hormonale schommelingen. Doordat het HCG hormoon snel toeneemt tijdens je eerste 

trimester en daarna in een keer omlaag zakt, kan dit voedsel aversies veroorzaken.  

Hieronder volgen vier tips indien je last hebt van voedsel aversies. 

• Zorg dat je veel variatie tot je beschikking hebt. Voedsel aversies komen en gaan en hoe 

beter jij hierop voorbereid bent, hoe groter de kans dat je ‘gewoon’ kan eten.  

• Wees flexibel in alles: maaltijdfrequentie, portiecontrole en wanneer je eet. Voel je je 

rond vier uur in de middag hongerig en heb je geen afkeer van wat er in je koelkast 

staat? Eet een flinke maaltijd, ook al betekent dat dat je partner (en eventueel de rest 

van je gezin) alleen aan de eettafel zitten rond het avondeten.  

• Experimenteer met verschillende texturen en temperaturen. Het kan heel goed zijn dat 

je koud voedsel prima kan eten, maar warm weer niet. Net als dat je romig misschien 

niet te doen vindt, maar flink kauwen weer wel. 

• Als dit allemaal niet werkt probeer dan voedsel te eten waar zo min mogelijk geur en 

smaak aan zit. Denk aan gekookte witte rijst of een gekookte aardappel. Hoe saaier, 

hoe beter.  

Probeer verder uit de buurt van de keuken te blijven wanneer je partner kookt met voedsel dat 

heftig geurt om zo te voorkomen dat je aversies worden getriggerd en je je daardoor meteen 

niet fit voelt. 

MAAGZUUR 
Zoveel klanten van mij hebben last van maagzuur. Zeker in het derde trimester wanneer je 

buik flink begint te groeien en je maag daardoor omhoog wordt gedrukt.  

Hieronder volgt een lijstje van voedingsmiddelen die erom bekend staan maagzuur te kunnen 

veroorzaken. Ook als je niet zwanger bent. 

• Citrusvruchten, zoals citroen en grapefruit 

• Chocolade 

• Knoflook 

• Ui 

• Pittig eten 

• Koolzuurhoudende dranken 

• Cafeïne 

• Pepermunt 

Ook is het verstandig om voedingsmiddelen te vermijden waardoor je in het verleden weleens 

last hebt gehad van maagzuur. 

Probeer ook nu kleinere porties te eten en speel met de momenten waarop je eet. Een grotere 

maaltijd op een lege maag is iets dat maagzuur kan triggeren, dus pas daar mee op.  

Verder is het verstandig om twee uur nadat je hebt gegeten te gaan sporten en niet eerder. Ik 

zie in de praktijk regelmatig voorkomen dat dit maagzuur anders kan triggeren. 
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WAT TE DOEN BIJ KRAMP 
Lig je heerlijk te slapen, word je midden in de nacht wakker van een kuit die in de kramp 

schiet. Vreselijk! Helaas komt dit meestal vanaf het tweede trimester maar al te vaak voor. Je 

baby zijn of haar botten beginnen dan harder te worden en dit vraagt flink wat magnesium en 

calcium. Deze mineralen worden aan jouw lichaam onttrokken.  

Een simpele oplossing is om voor het slapen gaan of bij je laatste maaltijd magnesium en 

calcium in de vorm van een supplement bij te slikken. Ook kan je wat meer voedingsmiddelen 

eten waar veel magnesium inzit, zoals bananen, avocado, noten, groene bladgroenten en 

peulvruchten.  

CONSTIPATIE EN/OF EEN OPGEBLAZEN GEVOEL 
Door de gewoontes die ik eerder beschrijf voor 80% van de tijd te hanteren zou je voldoende 

voedingsvezels en water binnen moeten krijgen op een dag. Dit helpt bij het goed kunnen 

verteren van je voedsel en moet constipatie in ieder geval flink verminderen. Toch kan het zijn 

dat je, naarmate je zwangerschap vordert, constipatie of een opgeblazen gevoel ervaart na een 

maaltijd. 

Rauwe groenten vermijden en je groenten stomen of kort koken, zo gaan de voedingsstoffen 

niet verloren, kan helpen een opgeblazen gevoel te verminderen. Ook zijn vloeibare 

voedingsmiddelen makkelijker te verteren. Smoothies kunnen dus een goede oplossing zijn om 

toch voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen zonder dat je last hebt van je maag. 

Had je voor je zwangerschap al snel last van een opgeblazen gevoel? Het kan interessant zijn 

om je te verdiepen in het zogenaamde FODMAP-dieet. FODMAPs zijn kleine moleculen die 

van nature voorkomen in verschillende voedingsmiddelen. Niet iedereen kan FODMAPs 

evengoed verteren, waardoor ze slecht of niet opgenomen worden in de dunne darm en 

daardoor in de dikke darm terechtkomen. Dit kan buikpijn, een opgeblazen gevoel en 

overmatige winderigheid veroorzaken. Op het internet is genoeg informatie te vinden over 

welke voedingsmiddelen FODMAPs bevatten en hoe je erachter komt waar je gevoelig voor 

bent.  
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HOE ZIT HET MET DE WEEGSCHAAL? 
Hou er rekening mee dat je gewicht niet alleen per dag, maar zelfs per moment van de dag 

fluctueert. Los van een zwangerschap. Dit heeft te maken met wat je eet, drinkt, of je hebt 

gesport, of je ongesteld wordt en hoe goed je hebt geslapen.  

Tijdens je eerste trimester kan je gewicht helemaal schommelen doordat je misschien last hebt 

van de eerder genoemde zwangerschapskwaaltjes en daardoor minder binnenkrijgt of juist 

meer dan wat je normaal op een dag eet.  

Vertrouw op je lichaam en de processen die het doormaakt. Probeer jezelf en jouw 

zwangerschap niet te vergelijken met dat van iemand anders. Ieder lichaam is anders en heeft 

haar eigen startpunt.  

Ben je nieuwsgierig naar wat de gemiddelden zijn qua hoeveel je kan aankomen tijdens je 

zwangerschap? Volgens de ACOG hangt dit af van je huidige gewicht en BMI (Body Mass 

Index). Ligt je BMI tussen de 18.5 en 24.9? Dan mag je tussen de 10 en 15 kilo aankomen. De 

volledige index vind je via deze link. 

Indien je al een keer in verwachting bent geweest, dan valt het je misschien op dat je deze keer 

al eerder zichtbaar zwanger bent dan bij de eerste. Dit komt, omdat je lichaam alle processen 

van een zwangerschap al eens heeft doorgemaakt en je bindweefsel en ligamenten daardoor 

sneller kunnen oprekken dan tijdens je eerste zwangerschap. Ook kan het zijn dat je 

baarmoeder deze ronde in een andere positie ligt, waardoor je er al eerder zwanger uitziet. Dit 

betekent dus niet persé dat je meer aan bent gekomen in gewicht.  

CALORIE BEHOEFTE PER TRIMESTER 
Hoewel ik graag zie dat je je calorie inname berekent met behulp van de handpalm methode, 

kan het fijn zijn om een beeld te hebben bij het aantal extra calorieën dat je nodig hebt per 

trimester. 

TRIMESTER 1: 150 CALORIEËN EXTRA 
In je eerste trimester heb je niet meer dan 150 calorieën per dag extra nodig. Om je een idee te 

geven wat dat is qua hoeveelheid eten volgen hieronder enkele voorbeelden. 

• 175 gram gekookte aardappelen 

• 2 rijstwafels met in totaal 15 gram (1 eetlepel) pindakaas 

• 20 gram walnoten 

• 25 gram pure chocolade (tenminste 70%) 

• 45 gram ongekookte volkoren pasta 

• 125 gram rauwe kipfilet 

• 125 gram gekookte kikkererwten 

TRIMESTER 2 & 3: 300 CALORIEËN EXTRA 
Vanaf je tweede trimester stijgt je extra calorie inname richting de 300 calorieën per dag. 

Luister goed naar je hongergevoel en vertrouw op wat je lichaam aangeeft nodig te hebben. 

Hopelijk geeft de bovengenoemde opsomming je voldoende inspiratie en een goed beeld bij 

hoe een verdubbeling van het aantal calorieën uit het tweede trimester eruitziet qua voeding. 

https://www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Obstetric-Practice/Weight-Gain-During-Pregnancy
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TIPS VOOR EEN DRUK LEVEN 
Gezond eten klinkt in theorie super eenvoudig, maar nieuwe gewoontes aanleren is in de 

praktijk nogal eens een uitdaging. Het vraagt om een strakke planning die ruimte laat voor 

flexibiliteit wanneer dit nodig is.  

Om je lekker op weg te helpen volgen hieronder nog wat extra tips voor het inpassen van een 

gezond voedingspatroon in een druk leven. 

MAAK EEN PLANNING 
Een planning maken voor je maaltijden is superbelangrijk. Sterker nog: je gezonde eetpatroon 

staat of valt met een goede planning. Als je van tevoren een beetje kan inschatten hoe je week 

eruit gaat zien, kun je je er goed op voorbereiden. Zo weet je op welke dag je tijd hebt om te 

koken, op welke dagen je voor kunt bereiden om het mee te nemen voor onderweg.  

KOOK EXTRA  
Als je tijd hebt om in de keuken te staan, maak dan altijd extra. Dat kan één extra portie zijn, 

maar ook fijn. Of kook bijvoorbeeld alleen de granen extra. Verdeel de porties in bakjes in de 

koelkast of vriezer en hoppa: je eigen klant-en-klaar maaltijd.  

KANT EN KLAAR 
Denk aan kant-en-klaar soepen of maaltijdsalades die je vervolgens alleen nog maar naar je 

bord indeling kan afmaken. Check wel of er geen ingrediënten in zitten die je niet mag eten 

tijdens je zwangerschap en kies de meest gezonde variant. Probeer altijd voor een kant-en-

klaar maaltijd te gaan die weinig toegevoegde suikers en verzadigde vetten bevat.  

KOOP VOORVERPAKT EN GESNEDEN 
Zakjes gesneden groenten, diepvriesgroenten of voorgekookte granen zoals quinoa of 

couscous, zorgen ervoor dat je letterlijk in twee minuten een maaltijd op tafel hebt staan. Ook 

voorgekookte bietjes, bonen en linzen uit pot verkorten je tijd in de keuken enorm.  
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WAT MOET JE ETEN VOOR EN NA HET SPORTEN? 
Misschien wel de vraag die ik het vaakst voorbij zie komen. Inmiddels weet je dat het 

belangrijk is om voldoende eiwitten binnen te krijgen, omdat deze je helpen bij het behouden 

en ontwikkelen van spiermassa en nog veel meer belangrijks voor een gezond en sterk lichaam. 

Dit brengt mij dan ook meteen bij het antwoord op deze vraag. Eiwitten zijn belangrijk, omdat 

ze je spieren voeden en je bloedsuiker stabiel houden. Daarbij heb je energie nodig, omdat je 

gaat sporten. Die energie haal je tijdens het sporten vooral uit koolhydraten, omdat je deze 

sneller verteert dan vetten. Ga geen bergen noten en pindakaas of avocado naar binnen werken 

voordat je de sportschool ingaat. Deze energie komt langzamer vrij, maar vetten kunnen ook 

zwaar op je maag drukken. Als je al last hebt van maagzuur of misselijkheid dan kan je je denk 

ik wel voorstellen wat er gaat gebeuren wanneer je je dan inspant. Niet te veel vetten dus.  

Praktisch gezien zou je qua Portiecontrole het volgende hanteren. 

Hou als snack aan dat je een halve portie eiwitten eet, een halve portie koolhydraten en een 

halve of geen portie vet vóórdat je gaat sporten.  

Praktisch gezien is dit bijvoorbeeld een klein bakje cottage cheese met een banaantje of 2 

rijstwafels met een dun laagje hummus en een halve tomaat of 2 plakjes kipfilet.  

 

Na het sporten eet je een grote maaltijd met wederom eiwitten en koolhydraten in de hoofdrol. 

Hanteer ook nu een halve portie vet. Onder het kopje Avondeten in het Recepten gedeelte van 

dit boek vind je het recept Kalfsvlees Gedroogde Pruimen Saffraan. Dit is een goed recept om 

na het trainen te eten, omdat het vlees mager is en complete eiwitten bevat. Maar ook de Zoete 

Aardappel Zwarte Bonen Chili is een prima, veganistische maaltijd om na het sporten te eten. 

 

Maak het jezelf verder niet te moeilijk. Als je onthoud dat je energie nodig hebt voor je gaat 

trainen en dit niet uit vetten haalt en zorgt dat je een flinke portie eiwitten eet met wat 

koolhydraten na je training dan ben je ook super goed bezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STERKHER | NUTRITION GUIDE 

 

 
27 

 

RECEPTEN 
Ik hou van koken! Het is een van de meest heerlijke dingen waar ik mijn vrije tijd aan kan 

besteden. In dit hoofdstuk vind je een aantal van mijn favoriete recepten die allemaal 

zwangerproof zijn. 

ONTBIJT 

SUPER PROTEIN SMOOTHIE 
1 Schepje Orangefit Vanille 

1 middelgrote banaan 

150 gram bevroren mango 

100 gram bevroren boerenkool 

1 klein handje walnoten 

 

Mix alle ingrediënten, behalve 

de walnoten, in een blender 

met water tot je de gewenste 

dikte hebt. De walnoten eet je 

er los naast voor de benodigde 

vetten. 

 

Dit kan je ook prima een avond 

van tevoren klaarmaken en in  

de koelkast klaarzetten voor je 

ontbijt. 

 

KWARK OVERNIGHT OATS 
1 handvol havermout 

1 theelepel honing 

150 gram magere kwark of Skyr 

1 gepureerde appel 

1 klein handje walnoten 

1 snufje kaneel 

 

Mix alle ingrediënten in een kommetje bij 

elkaar. Laat een nachtje opstijven in de koelkast. De volgende ochtend voeg je eventueel wat 

water toe als het mengsel te dik is geworden. Je kan ook makkelijk een paar porties tegelijk 

maken zodat je gelijk ontbijt klaar hebt staan voor de komende 3 ochtenden. 

 

COWBOY OMELET 
150-200 gram vastkokende aardappel 

1 rode & 1 groene paprika 

1 kleine ui 

2 tenen knoflook 

2 eetlepels olijfolie 

1 snuf chili vlokken (Pul Biber) 
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2-4 hele eieren 

 

Verwarm je oven voor op 180 graden. Was de groenten en snij alles in blokjes van 2-3cm groot. 

Laat de schil aan de aardappel. Hak de knoflook fijn en verdeel alles over een bakplaat. Meng 

er 1 eetlepel olijfolie door en voeg een snuf chili vlokken, peper en zout toe naar smaak. Bak 15-

20 minuten en schud alles dan een keer door elkaar. Bak nog 15-20 minuten en kluts 

ondertussen de eieren en bak deze op laag vuur 3-5 minuten per kant met 1 eetlepel olijfolie. 

Verdeel alles bij elkaar op een bord en je hebt een mega voedzaam en vullend ontbijt. Ook nu: 

je kan de groenten prima in grote porties maken en daar dan weer een paar dagen van eten.  

 

LUNCH 
Ik ben niet de meest creatieve persoon wanneer het op een lunch aankomt. Meestal maak ik 

een tosti met magere kaas en doe ik daar een flinke salade bij. Hieronder vind je drie recepten 

die ik heel lekker vind om in het weekend te maken of mee te nemen wanneer ik eens wat 

anders wil dan een tosti. 

COURGETTE FETA KOEKJES 
2 courgettes, fijngeraspt en al het water eruit geknepen 

2 stengels bosui, doormidden en daarna fijngesneden 

2 eieren, losgeklopt 

60 gram volkorenbloem 

2 eetlepels fijngesneden platte peterselie 

2 theelepels gedroogde munt 

1 theelepel komijn (poeder) 

Snuf chili vlokken naar smaak 

40 gram Feta in stukjes verkruimeld 

Peper en zout naar smaak 

Flinke eetlepel Griekse yoghurt of magere 

kwark 

 

Meng alle ingrediënten, behalve de yoghurt of 

kwark, tot een samenhangend beslag. Let erop 

dat je de Feta niet te fijn verkruimeld. Verhit 

wat zonnebloemolie (is neutraler van smaak 

dan olijfolie) in een koekenpan en leg wat 

vellen keukenpapier klaar op een bord. Maak 

met 2 eetlepels steeds hoopjes beslag die je in 

de koekenpan laat vallen. Bak de hoopjes op 

middelhoog vuur ongeveer 4-6 minuten per kant. Laat de courgette koekjes uitlekken op een 

vel keukenpapier zodat je niet bergen olie naar binnen werkt. Eet met een lepel Griekse 

yoghurt of kwark erbij. De koekjes smaken ook prima koud en zijn ook lekker om mee te 

nemen naar je werk. 

 

SALADE MET FALAFEL BALLETJES 
1 mini-komkommer, in vieren en daarna in stukjes 

Hand radijsjes in plakjes 

1 flinke tomaat in blokjes 
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2 stengels bosui in dunne plakjes 

1 halve rode paprika in blokjes van 2-3cm 

1 eetlepel gedroogde munt 

2 eetlepels fijngesneden platte peterselie 

1 flinke eetlepel magere kwark 

Sap van een halve citroen 

1 eetlepel witte wijnazijn 

1-2 eetlepels sumak 

1 eetlepel olijfolie 

6-12 Falafelballetjes uit de diepvries (koop deze uit de diepvries van een Turkse of 

Marokkaanse supermarkt, veel lekkerder dan die van de Albert Heijn of de Jumbo) 

 

Was alle groenten grondig en snij ze daarna fijn. Meng de ingrediënten voor de dressing met 

elkaar en hussel de groenten hier doorheen. Eet dit samen bij de falafel balletjes. De salade 

blijft zeker een dag nog zijn bite behouden, ook al heb je de dressing er al overheen gegoten.  

 

TUINBONEN AVOCADO PUREE ZUURDESEM BROOD 
1 grote avocado 

150 gram dubbel gedopte tuinbonen (koop dit kant-en-klaar bij een Turkse of Marokkaanse 

supermarkt uit de diepvries, scheelt je eeuwen aan tijd) 

3 stengels bosui, fijngesneden 

Sap van 1 citroen 

Peper en zout naar smaak 

1-2 sneeën zuurdesem (of ander) brood 

 

Pureer de avocado en de tuinbonen samen in de blender met het sap van de citroen. Meng de 

bosui erdoorheen en voeg peper en zout toe naar smaak. Rooster de sneetjes brood in de 

broodrooster en besmeer met de puree. Je kan eventueel nog een gekookt eitje toevoegen, 

maar anders heb je een heerlijk veganistisch ontbijt of lunch. 

 

SOEPEN 
 

BROCCOLI DOPERWT MUNT 
2 eetlepels olijfolie 

1 middelgrote ui 

2 tenen knoflook 

1 broccoli 

450 gram doperwten (uit de diepvries) 

1 eetlepel gedroogde munt 

2-3 theelepels komijn 

1 blokje groentebouillon 

Peper en zout naar smaak 

Pijnboompitten 

Chili vlokken naar smaak 
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Snij de ui en knoflook fijn en fruit deze 3-5 minuutjes op een zacht vuur aan in een diepe pan. 

Voeg hier de broccoli aan toe en bak nog 3-5 minuutjes. Voeg nu de doperwtjes en de kruiden 

toe. Meng het bouillon blokje in 500 ml kokend water en voeg dit toe aan de pan. Je wil zo min 

mogelijk water gebruiken. De groenten mogen net niet onder staan anders wordt de soep te 

waterig. Kook 20-30 minuutjes op zacht vuur en pureer vervolgens de soep tot een dikke, 

romige massa. Voeg peper en zout toe naar smaak. 

Rooster in een droge pan de pijnboompitten en voeg aan elke kom soep wat pijnboompitjes en 

chili vlokken toe.  

Uit dit recept haal je ongeveer 6 porties en je kan er dus meteen een paar dagen van eten.  

 

ZOETE AARDAPPEL WORTEL GEMBER 
1 middelgrote ui, fijngesneden 

2 tenen knoflook, in stukjes 

duimgroot stukje gember, fijngehakt 

1 zoete aardappel in blokjes 

500 gram winterpeen in blokjes 

blokje groentebouillon 

1 theelepel gemberpoeder 

3 theelepels zoete paprikapoeder 

2 theelepels komijnpoeder 

Griekse yoghurt en chili vlokken naar smaak 

 

Fruit de ui, knoflook en gember gedurende 5 

minuten. Voeg de zoete aardappel, wortel en 

kruiden toe. Giet er groentebouillon bij tot 

alles net onder staat. Laat 20 - 30 minuutjes 

zachtjes inkoken en pureer alles vervolgens 

tot een gladde, dikke soep met de 

staafmixxer. Voeg per kommetje een snufje 

pull biber en eetlepel Griekse yoghurt toe. 
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AVONDETEN 

BONENBURGERS PETERSELIE KANEEL FETA 
3 eetlepels olijfolie 

400 gram cannellini bonen (zijn 2 blikjes 

uitgelekt) 

1 sjalotje, fijngesneden 

2 tenen knoflook, fijngesneden 

1 bosje platte peterselie, fijngesneden 

60 gram volkorenbloem 

2 theelepels komijn 

1,5 theelepel kaneel 

1 eetlepel gedroogde munt 

1 ei 

80 gram Feta, verkruimeld 

Peper en zout naar smaak 

 

Pureer de bonen en meng deze met de 

overige ingrediënten, behalve de olie en 

de Feta. Meng op het laatst de Feta door 

het beslag, zodat deze niet helemaal uit elkaar valt. Verhit de olie in een koekenpan en vorm 

met twee eetlepels hoopjes beslag tot kleine burgertjes. Bak 5-8 minuten op middelhoog vuur 

bruin en krokant per kant.  

Heel lekker met wat gesmoorde spinazie en een schijfje citroen.   

 

KALFSVLEES GEDROOGDE PRUIMEN SAFFRAAN 
2 eetlepels olijfolie 

500 gram kalfspoulet (mager kalfsvlees om te stoven, vraag je (Islamitische) slager) 

1 grote ui, fijngesneden 

2 tenen knoflook, fijngehakt 

2 theelepels gember 

2 theelepels kaneel 

Flinke snuf saffraan draadjes 

1 blokje runderbouillon 

100 gram gedroogde pruimen 

Peper en zout naar smaak 

 

Verhit de olijfolie in een gietijzeren braadpan en fruit hierin de ui en de knoflook voor 5-8 

minuten. Voeg het kalfsvlees toe en bak nog 5 minuten. Meng de kruiden door het vlees en 

voeg 500ml water toe met het bouillon blokje. Het vlees mag net onder staan. Laat 90 minuten 

op heel zacht vuur stoven met het deksel op de pan. Snij de pruimen doormidden en haal de 

pitten eruit. Voeg de pruimen toe aan de stoofpot en laat met het deksel dicht nog 20-30 

minuten stoven. Haal nu het deksel van de pan en laat inkoken tot je een dikke, romige saus 

hebt en het vlees uit elkaar valt. 

Hier haal je ongeveer 3-4 porties uit en je kan er dus meteen 2 avonden van eten. 

Heel lekker met wat gekookte aardappeltjes of couscous en wat bospeentjes uit de oven. 
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SALADE VAN TUINBONEN BIET EN FETA 
500 gram voorgekookte bieten in parten 

300 gram tuinbonen dubbel gedopt 

(nogmaals check de diepvries bij je 

Turkse of Marokkaanse supermarkt) 

1 kleine rode ui in halve ringen 

30 gram walnoten 

60 gram Feta, verkruimeld 

Zakje gemengde sla 

15 gram munt, fijngesneden 

15 gram platte peterselie, fijngesneden 

2 eetlepels olijfolie 

2 eetlepels Balsamico azijn 

1 eetlepel citroensap 

 

Meng alles met elkaar en klaar ben je. 

Heel simpel, vult heel goed, zit vol ijzer 

en vitaminen en smaakt heel lekker zoet 

en zuur door elkaar. Ook prima om mee 

te nemen als lunch.  

 

 

HARTIGE VEGETARISCHE TAART 
250 gram filodeeg (koop die bij de Turkse supermarkt) 

1 zak spinazie (300 - 450 gram) 

1 bosje peterselie 

1 bosje munt 

1 bosje dille 

1 middelgrote ui 

4 eieren 

100 gram ricotta 

100 gram geraspte 30+ belegen kaas 

80 gram feta, gebrokkeld 

Peper, zout, gesmolten roomboter of 

olie 

 

Hak de kruiden en ui fijn. Fruit de ui 

in een middelgrote hapjespan tot deze 

glazig is. Voeg de spinazie toe totdat 

deze is geslonken en voeg de laatste 

30 seconden de verse kruiden toe. 

Laat het mengsel afkoelen. 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Bekleed de bodem van een ovenvorm 

met 5 vellen filodeeg. Smeer elk vel in 

met een beetje boter of olie voor je er 

weer een ander vel overheen legt. Het 
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bovenste vel hoef je niet in te smeren. 

Meng de eieren met de ricotts en kaas en voeg hier het spinazie mengsel aan toe. Verdeel het 

mengsel over het filo deeg en leg hier vervolgens weer 5 vellen filo overheen. Bestrijk ook nu 

alle vellen met roomboter. 

Bak gaar in het midden van de oven in 40-45 minuten. 

Ook heerlijk de volgende dag als lunch. 

 

ZOETE AARDAPPEL ZWARTE BONEN CHILI 
1 grote zoete aardappel, met schil in blokjes van 2-3cm 

2 blikjes zwarte bonen uitgelekt 

2 rode uien, fijngesneden 

3 tenen knoflook, fijngehakt 

2 rode paprika’s, fijngesneden 

1 blikje tomatenpuree 

1 blikje tomatenblokjes in sap (400 gram) 

2 eetlepels sherry azijn (eventueel) 

2 theelepels komijn 

2 theelepels gedroogde oregano 

2 theelepels zoet paprikapoeder 

1 theelepel gerookt paprikapoeder 

Flinke snuf chili vlokken 

Peper en zout naar smaak 

Avocado of crème fraiche  

Limoen en koriander (eventueel) 

 

Snij eerst alle groenten en zet de bonen even apart. Fruit de ui en de knoflook 5-8 minuten op 

zacht vuur in 2 eetlepels zonnebloemolie (neutrale smaak). Voeg nu de paprika en de zoete 

aardappel toe en bak deze nog 3-5 minuten mee. Meng de kruiden erdoor en de tomatenpuree 

en tomatenblokjes met sap. Vul het blik van de tomatenblokjes met water en voeg dit ook toe 

aan de pan. Zorg dat alles aan de kook raakt en draai dan het vuur zacht en doe de deksel op 

de pan. Je wil uiteindelijk een dikke saus overhouden, dus let erop dat je niet te veel water in 

een keer toevoegt.  

Kook 30 minuten op zacht vuur en controleer of er eventueel water bij moet. Voeg na 30 

minuten de zwarte bonen toe en kook nog 10 minuten.  

Serveer met blokjes avocado of een eetlepel crème fraiche en eventueel de koriander en wat 

limoensap. Door de zoete aardappel hoef je niet ook nog rijst aan het gerecht toe te voegen. 

Maakt ongeveer 3-4 porties. 

KIP DADELS OLIJVEN (MIJN FAVORIET) 
500 gram kipdijfilet 

4 eetlepels olijfolie 

5 tenen knoflook 

3 eetlepels rode wijnazijn 

2 eetlepels kappertjes 

60 gram groene olijven 

80 gram Medjoul dadels in vieren 

1 eetlepel gedroogde oregano 
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120 ml droge witte wijn 

2 flinke eetlepels dadelstroop (nogmaals, ga naar je Turkse of Marokkaanse supermarkt. 

Dadelstroop is heerlijk, ook op een rijstwafel) 

 

Meng alle ingrediënten, behalve de witte wijn en de dadelstroop, met elkaar in een ovenschaal 

en zet dit tenminste 6 uur in de koelkast om te marineren.  

 

Verwarm je oven voor op 

180 graden en meng in een 

kom de witte wijn met de 

dadelstroop. Giet dit 

mengsel over de kip en de 

overige ingrediënten. Bak 

de kipfilet in 30-40 

minuten gaar in het 

midden van je oven.  

Heel lekker met een 

simpele salade en wat 

couscous of rijst, zodat je 

deze de saus opnemen.  

Maak je geen zorgen over 

de wijn: alle alcohol 

verdampt in de oven.  

Dit gerecht stond jaren 

geleden in The Guardian, 

bedacht door Ottolenghi 

en gebaseerd op een recept 

van The Silver Palate, 

namelijk Chicken Marbella.  

 

ZALMFILET KURKUMA CITROEN KNOFLOOK 
2 stuks zalmfilet met huid 

2 eetlepels olijfolie 

2 theelepels kurkuma 

1 eetlepel Za’atar 

2 theelepels geraspte citroenschil 

1 teen knoflook, fijn geperst 

Peper en zout naar smaak 

 

Maak een papje van de olie en de overige ingrediënten en smeer de zalmfilet hiermee in. Bak 

de zalm ongeveer 4 minuten op elke kant op middelhoog vuur. 

Dit kruidenmengsel is ook heel lekker op kipfilet of varkenshaas.  

Serveer met wat venkel, doperwten en aardappeltjes uit de oven, bestrooid met platte 

peterselie en wat citroensap.  
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SNACKS 
 

DADEL BALLETJES 
100 gram Medjoul dadels 

50 gram amandelen of pecannoten 

20 gram honing 

1 eetlepel cacaopoeder, plus extra om in te rollen 

 

Rooster de noten in een droge koekenpan tot ze mooi goudbruin zijn. Meng vervolgens alle 

ingrediënten in je blender en vorm balletjes van ongeveer 15-20 gram. Rol de balletjes door de 

extra cacaopoeder en laat ze vervolgens opstijven in de koelkast. 

 

KIKKERERWTEN PETERSELIE KOMIJN 
1 blik kikkererwten (400 gram uitgelekt) 

1 bosje platte peterselie, fijngesneden 

1 eetlepel komijn 

4 stengels bosui, in dunne plakjes 

Sap van 1 citroen 

2 eetlepels olijfolie 

 

Meng alles door elkaar en je hebt een super lekkere, voedzame snack om mee te nemen naar je 

werk of als tussendoortje. Dit maakt ongeveer 3-4 porties. 

 

LIMABONEN TAHIN CITROEN 
1 blik limabonen (250 gram uitgelekt) 

2 flinke eetlepels tahin  

Geraspte schil van 1 citroen 

2 eetlepels water 

Flinke snuf peper 

 

Pureer alle ingrediënten grof, zodat de bonen wat structuur behouden. Smeer wat op 1 of 2 

rijstwafels en je hebt een prima snack voor op werk of als energiebron voor je gaat sporten. 
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AF EN TOE 

KEY LIME PIE 
Als je ooit in je leven een taart gaat bakken laat het dan deze zijn. Absoluut het lekkerste wat je 

ooit zult hebben gegeten. 

Taartvorm van 20cm (springvorm) 

200 gram Verkade Digestive koekjes 

100 gram gesmolten roomboter 

2 flinke eetlepels rietsuiker 

1 blikje gecondenseerde melk 

(Friesche vlag of van de Toko, eigen 

merk van Jumbo en Albert Heijn 

werkt niet) 

4 eidooiers 

Rasp van de schil van 3 limoenen 

Sap van 3 limoenen 

200 ml slagroom 

1 eetlepel poedersuiker 

 

Verwarm je oven voor op 160 graden. 

Hak de koekjes fijn in een keukenmachine of met een deegroller. Voeg de roomboter en de 

kristalsuiker toe en meng dit tot zich een soort deeg vormt. Duw dit in de springvorm (vet 

deze eerst in of bekleed met bakpapier). Dit wordt de bodem van je taart. Zet in de koelkast 

om op te stijven. 

 

Meng nu in je keukenmachine of met de hand de eidooiers met elkaar tot ze luchtig zijn en er 

belletjes op ontstaan, ongeveer na 3-4 minuten flink kloppen. Klop nog 3-5 minuten de 

gecondenseerde melk erdoor, tot je een dik, luchtig en romig mengsel hebt. Voeg de rasp en 

het sap van de limoen toe. 

Stort dit uit over je springvorm en bak 10-15 minuten in de oven, maar niet langer! Je wil dat 

het mengsel nog een beetje wiebelt. Het stijft verder op in de koelkast. 

Zet minstens 8 uur in de koelkast om op te stijven. 

Klop de slagroom daarna samen met de poedersuiker en meng dit over de taart. 

 

 

 
 

 

 

 



STERKHER | NUTRITION GUIDE 

 

 
37 

 

BIJLAGEN 

EIWITTEN 
Denk eraan dat er zoiets bestaat als voldoende eiwitinname en optimale eiwitinname. 

Voldoende is net dat wat een mens nodig heeft om te kunnen functioneren. Optimaal is dat 

wat jouw lichaam nodig heeft om jou goed te laten functioneren, maar ook om jouw sportieve 

levensstijl te onderhouden.  

Hoeveel eiwitten zijn dat dan? Als je 3-5 keer per dag volgens de Portiecontrole een handpalm 

eiwitten tot je neemt dan zit je in 80% van de gevallen aan voldoende eiwitten op een dag. Zo 

is voor mij een handpalm kipfilet ongeveer 120 gram rauwe kipfilet. Daar zit dan 26 gram eiwit 

in. Ik weet, dankzij allerlei ingewikkelde formules, dat ik voor mijn activiteiten en lichaam 113 

gram eiwit per dag nodig heb. Als ik 4 maaltijden per dag ongeveer 26 gram eiwit binnenkrijg 

dan zit ik op zo een 104 gram per dag. Tel ik daar de eiwitten bij op die in graanproducten en 

groenten zitten dan kom ik al snel uit op die 113 gram.  

Als ik echter vegetarisch of veganistisch zou eten dan wordt het al wat lastiger om op die 113 

gram per dag te komen, omdat bonen of noten relatief minder eiwitten bevatten per 100 gram 

dan een stukje kipfilet of een stukje biefstuk.  

Kies om deze redenen zo veel mogelijk voor de eiwitbronnen uit lijst 1 bij het samenstellen van 

je maaltijden. Eet je vegetarisch of veganistisch? Zorg dan dat je een keer per dag een proteïne 

shake maakt op basis van vegan proteïne poeder, zoals die van Orangefit. Dan heb je in een 

keer een flinke lading eiwitten binnen, zonder dat je daar veel moeite voor hoeft te doen. 

Hou er verder rekening mee dat het heel belangrijk is om complete eiwitten te eten, zoals ik al 

eerder in dit boek uitleg. Alle dierlijke producten en sommige granen, zoals quinoa, zijn 

bronnen van complete eiwitten. Indien je een veganistisch eetpatroon hebt dan zorg je ervoor 

dat je altijd twee plantaardige eiwitbronnen met elkaar combineert. Dat zijn bijvoorbeeld rijst 

met peulvruchten of noten met peulvruchten. Zo weet je zeker dat je alle aminozuren 

binnenkrijgt die je lichaam nodig heeft. 
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1.HOOGWAARDIGE COMPLETE EIWITTEN 
Gevogelte     Rundvlees 

Kipfilet      Biefstuk 

Eieren      Gehakt, zowel mager als volvet 

Kipdijfilet     Kalfsvlees 

Kalkoenfilet     Riblappen 

Kalkoengehakt    Sukadelappen, enzovoort 

 

Varken     Lamsvlees 

Varkenshaas     Koteletten 

Gehakt      Lamsfilet 

Karbonades     Gehakt 

 

Zuivel      Vis 

Magere kwark     Zalmfilet, ansjovis, haring, makreel 

Griekse yoghurt    Kabeljauw, overige witvis 

Cottage cheese    Schaaldieren, zoals garnalen 

 

Proteïnepoeder 

Whey isolaat 

Vegan, zoals erwten of hennep 

 

2. GEMIDDELDE EIWITTEN 
Zuivel      Noten & zaden 

Alle soorten kaas   Bevatten relatief veel vetten in verhouding tot  

Volvette melk, yogurt    de hoeveelheid eiwitten. 

      Alle noten en zaden vallen hieronder dus ook  

Peulvruchten     pindakaas, amandelpasta, enzovoort. 

Bevatten relatief veel 

koolhydraten in verhouding   Granen 

tot de hoeveelheid eiwitten.   Quinoa 

      Teff 

Alle bonen en peulvruchten   Amaranth 

Linzen 

Kikkererwten 

Kidneybonen 

Limabonen 

Zwarte bonen 

Tuinbonen 

Doperwten 

Tofu 

Sojabonen 

Enzovoort 
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VETTEN 
Zuivel      Olie 

Alle soorten kaas    Olijfolie  

Volvette melk, yoghurt   Kokosolie 

      Boter 

Eieren      Sesam olie 

      Walnoot olie 

Vis      Zonnebloemolie 

Haring       

Zalm      Noten & zaden 

Sardines     Alle noten en zaden, plus dingen als pindakaas 

Makreel 

Ansjovis 

 

Fruit 

Avocado 

Kokosnoot 

Kokosmelk  
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KOOLHYDRATEN 

HOOGWAARDIGE GRAANPRODUCTEN 
Zilvervliesrijst 

Boekweit 

Bulgur 

Linzen 

Havermout 

Quinoa 

Teff 

Amaranth 

Wilde rijst 

Tarwekiem brood 

 

OVERIGE HOOGWAARDIGE GRAANPRODUCTEN 
Roggebrood 

Speltbrood 

Zuurdesem volkorenbrood 

Volkoren muesli 

Couscous, volkoren 

Volkoren graanproducten, zoals wraps, brood en pasta 

 

GROENTEN EN FRUIT 
Aardappelen      Pastinaak 

Zoete aardappel     Erwten 

Appels       Tuinbonen 

Bananen      Granaatappel 

Peren       Mango 

Perziken      Ananas 

Pruimen      Druiven 

Maïs       Gedroogd fruit, zoals rozijnen 

Watermeloen      Vijgen 

 

Let op! Dit zijn niet alle groenten en fruit die je mag eten, maar slechts een opsomming van 

groenten en fruit die je als bron van koolhydraten mag rekenen. Alle groenten en fruit zijn goed 

voor je tijdens je zwangerschap, maar die uit bovenstaand lijstje bevatten veel koolhydraten en 

kan je eerder als energiebron rekenen dan puur als vitamine en mineralen bron met weinig 

calorieën. Nogmaals ik raad je aan om zo veel mogelijk groenten en fruit te eten tijdens je 

zwangerschap.  

 

 

 

 

 

 


