
ZO STEL JE EEN
GEZONDE

MAALTIJD SAMEN

Makkelijke gids

V O E D I N G S D E S K U N D I G E
E L L E M I E K E H A I T S M A



Mijn Verhaal

Waar bestaat een gezonde maaltijd uit?

Gezond ontbijt

Gezonde lunch

Gezond diner
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Tijdens het begeleiden van mijn
cliënten loop ik er vaak tegenaan dat
veel mensen nog erg in hun
ouderwetse 'hollandse' eetpatroon
vastzitten. Zoals koningin Maxima ooit
zei: "er bestaat geen Nederlander", zo
bestaat er wel zeker een Nederlands
eetpatroon. Of deze culinair is valt te
betwisten, maar typisch is deze in elk
geval wel.
Vaak kom ik tegen dat mensen 's
ochtends en smiddags een boterham
eten. Vaak belegt met pindakaas of
hagelslag, of kaas of worst. 's Avonds
is ons lievelingsmaaltje toch vaak nog
'de hollandse-pot' of een AVG-'tje
(aardappels, vlees, groente).

Als voedingsdeskundige en opgeleid diëtist ben ik niet alleen gek op het geven van
voedingsadvies en de psychologie erachter, maar ook op eten zelf. Daarnaast houd ik
erg van koken en bakken en vind ik het leuk om zelf recepten samen te stellen. Maar ik
weet dat niet iedereen dit heeft of leuk vind. Ik krijg dan ook vaak de vraag hoe je nou
echt een gezonde maaltijd samenstelt. In deze gids tips hoe een gezonde maaltijd op te
stellen, waar deze uit zou moeten bestaan én praktische tips/ inspiratie voor het
ontbijt, de lunch of het diner.

Ik ben benieuwd of je nu stiekem
moet lachen omdat het herkenbaar is
of niet. Vaak is het toch uit gewoonte
of gemak. Of je hebt geen inspiratie
om iets anders te koken. Of is het
gebrek aan kennis? Want weet je
eigenlijk wel waar een gezonde
maaltijd uit moet bestaan om alles
binnen te krijgen wat je nodig hebt?

Om jezelf gezond te houden en je
darmgezondheid optimaal te houden,
is variatie een van de belangrijkste
aspecten van een gezonde leefstijl.
Met elke dag hetzelfde ga je dát niet
bereiken. Daarom in deze gids stap
voor stap hoe je een gezonde maaltijd
samenstelt.

VERHAAL
Mijn

NIET VULLEN MAAR VOEDEN



Een gezonde maaltijd is
makkelijk samen te
stellen als je deze regels
aanhoudt.

Kies zoveel mogelijk voor
plantaardige en verse,
onbewerkte producten.
Kies altijd volkoren
granenproducten zoals
havermout, volkoren brood,
volkoren pasta of zilvervliesrijst.
Variëer voldoende in je voeding.
Neem eens een aantal keer per
week een ander soort ontbijt en
lunch. En probeer eens andere
recepten uit voor het
avondeten.
"Eet de regenboog". Ga eens na;
hoeveel verschillende kleuren
groente en fruit heb jij deze
week gegeten?
Variëer ook in je tussendoortjes:
eet bijvoorbeeld een bakje
yoghurt. Of neem ook eens een
handje ongezouten noten of
een stuk fruit.
Eet bewust en met mate: leer
afgaan op je ‘buikgevoel’: weet
wanneer je honger hebt of
verzadigd bent. Zit aan tafel, eet
langzaam en geniet ervan.
Neem kleine porties van wat
minder gezond is.
Eet regelmatig. las, zoveel
mogelijk, vaste eetmomenten in
voor jezelf. Vermijd te veel
tussendoortjes. Door een
gezonde basis kan je af en toe
afwijken.
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Gezond
3 Hoofdmaaltijden
Max 2-3 tussendoortjes
Bepaal het aantal kcal
Voldoende goede vetten
Elke maaltijd voldoende
eiwitten
Meervoudige 'langzame'
koolhydraten
2 stuks fruit
Minimaal 250 gram groente
2-3 liter vocht per dag

Verder kan je de
volgende adivezen als
leidraad over je dag
gebruiken:



Op een andere manier naar voeding kijken

Als je mij al een tijdje volgt of weet waar ik voor sta, dan weet je dat ik het vaak
heb over; 'niet vullen maar voeden'. We zijn zo gewend om uit verveling, honger
of 'zin' te gaan eten, waardoor we bijna vergeten dat voeding kan bijdragen aan
alle complexe processen in je lichaam. Eten zien als 'voeding' kan je kijk op je
eetpatroon volledig veranderen.

Wanneer je naar je maaltijden kijkt als voeding, zodat je alles binnenkrijgt wat je
nodig hebt om te functioneren, gezond te zijn, een goede weerstand te
hebben, blij te zijn én te genieten, ga je vanzelf je maaltijden anders
samenstellen en variëren. Uit elke dag boterhammen met pindakaas en
'savonds aardappelen, vlees en groente ga jij niet alles halen wat je nodig hebt.

Verander je kijk op voeding

JOUW EETPATROON?
Wat is

Ontbijt, lunch en diner

Ontbijt: 350-550 kcal
Lunch: 350- 550 kcal
Diner: 550-750 kcal

Of je nu een ontbijt samenstelt, een lunch of je avondmaaltijd; voor alle
maaltijden geldt dat ze in balans moeten zijn. Een goed gebalanseerde
maaltijd bestaat uit een (plantaardige) eiwitbron, complexe koolhydraten en
gezonde vetten. De totale hoeveelheid bepaald de energie die in de maaltijd
zit. Afhankelijk van je energie-behoefte bepaal je uit hoeveel energie jouw
maaltijden moeten bestaan. Voor de hoofdmaaltijden kan je ongeveer
onderstaand aanhouden;



EEN GEZONDE
MAALTIJD

Stap voor stap

Na het uitzoeken van de groente ga je verder met de eiwitten.
Eiwitten zijn namelijk de bouwstenen van je lichaam. Ze dragen bij
aan de opbouw van je spierweefsel en spelen een grote rol bij de
vorming van hormonen, enzymen en neurotransmitters.
Daarnaast zorgen eiwitten ook voor een langer verzadigd gevoel,
waardoor je niet snel weer na de maaltijd honger krijgt.
Varieer zoveel mogelijk met het eiwitproduct. Neem bijvoorbeeld ipv
vlees of vis eens peulvruchten of noten.

Om aan je dagelijkse behoefte vitamines en mineralen te komen is
het aan te raden minimaal 250 gram groente te eten. Ik zeg bewust
minimaal je ook zou kunnen streven naar 400 gram groente per dag.
Om dit te bereiken begin je met het samenstellen van je maaltijd met
groente.
Groente bevatten veel essentiële vitamines en mineralen die je nodig
hebt om fit en gezond te zijn. Daarnaast zijn groente laag in calorieën,
dus kan je er bijna onbeperkt van eten. Denk aan verse groente of
groente uit de diepvries.

Complexe koolhydraten zijn een belangrijke bron van energie voor
het lichaam. Naast energie leveren deze koolhydraten ook vezels,
welke weer goed zijn voor je darmen. Er zitten veel vezels in volkoren
brood, volkoren pasta's, granen, havermout, peulvruchten zoals
kikkererwten, groentes en fruit.
Deze vezels fungeren als voedingsbron voor je darmen en zorgen
voor een goede darmbeweging en structuur van je ontlasting.

Groente1

2

3

Eiwitten

Koolhydraten (vezels)

Onverzadigde vetten zijn Oké, Verzadigde vetten Verkeerd. Gezonde
en dus onverzadigde vetten zijn essentieel voor ons lichaam en
onmisbaar in een gezonde maaltijd. Vetzuren (zoals omega-6 en
omega-3) zijn belangrijk voor functies in ons lichaam zoals het
opnemen van vetoplosbare vitamines, zoals A, D en E. De opbouw
van cellen, het verbeteren van je weerstand en de gezondheid van je
brein.
Kies voor noten, zaden en pitten, vette vis, avocado, olijfolie en
vloeibare bak- en braadproducten in je maaltijd.

4 Gezonde vetten

In deze 4  stappen stel je een gezonde maaltijd samen.



EEN GEZOND
ONTBIJT (1/2)

Hoe maak je

Volkorenbrood
Volkorencrackers
Havermout
Muesli (ongesuikerd)
Granola (ongesuikerd)

Ga voor granen. Je maakt
een goede keus door een
graanproduct bij je ontbijt
te kiezen. Kies bij voorkeur
voor volkoren granen.

Een evenwichtig en gezond ontbijt bestaat uit producten met
voldoende eiwitten en vezels. Daarnaast is het ontbijt ook een goed
moment om alvast je nodige vitamines en mineralen binnen te
krijgen. Ga voor zo min mogelijk bewerkte, verse, plantaardige en
volkoren producten. Dit is goed voor je darmen en geeft je een lang
en verzadigd gevoel.

Wanneer je kiest voor ontbijtgranen, kies dan altijd voor de volkoren
en ongezoete variant. Oók als je dat doet met zogenaamde ‘gezonde’
honing, agavesiroop of kokosbloesemsuiker. Hetzelfde geldt voor
havermout- of andere pap. Voeg als alternatief bijvoorbeeld vers fruit
toe. Ook noten, pitten of zaden zorgen voor extra smaak, bite, vezels
én gezonde vetten.
Varieer ook eens met havermout. Havermout geeft je veel energie,
heeft veel vezels, goed voor je darmen, bevat veel vitamine en
mineralen, is goedkoop én is van nature glutenvrij. Daarnaast kan je
eindeloos variëren met havermout. Neem daarvoor eens een kijkje
op mijn Instagram pagina.

(Volkoren) Granen

Zuivel is een goede eiwitbron bij je ontbijt. Kies een
melkproduct rijk aan calcium en eiwit. Kies
bijvoorbeeld voor halfvolle of magere kwark, Skyr. Heb
jij een hoge eiwitbehoefte (wanneer je bijvoorbeeld
veel sport), kies dan voor het product met de meeste
eiwitten.
Eet je geen dierllijke producten of kan je niet goed
tegen lactose of koemelkproducten? Kies dan voor
een plantaardige vervanging zoals amandel-, kokos-,
of havermelk. Kies wel voor de ongezoete variant.

Zuivel



EEN GEZOND
ONTBIJT (2/2)

Hoe maak je

Naast havermout(pap), ontbijtgranen of een boterham kan je als
ontbijt ook voor een smoothie kiezen. Deze kan je vullen met
verschillende soorten fruit en groente. Het grootste voordeel hiervan
is dat je al bij het begin van de dag een portie groente hebt gegeten.
Dit vergroot de totale inname over dag.

Combineer verschillende groente en fruit combinaties. Voeg niet te
veel vocht toe. Het beste (en lekkerste) is om de smoothie vervolgens
in een kommetje te doen en deze te toppen met verschillende
toppings. Voeg bijvoorbeeld havermoutvlokken, noten, pitten en
zaden toe.

Op deze manier maak je het ontbijt volwaardig en krijg je meer
vezels, eiwitten en vetten binnen. Daarnaast moet je ook kauwen,
waardoor er spijsverteringsenzymen vrijkomen. Deze zorgen voor
een betere spijsvertering, waardoor je darmen de smoothie beter
kunnen verwerken.

Volkoren boterhammen met plantaardig beleg
Havermoutpap
Ontbijtsmoothie
Volkoren crackers met gezond beleg
Ontbijtmuffins
Havermout-banaan pannenkoekjes
Overnight Oats
Muesli met kwark, fruit en noten

Ontbijtinspiratie



EEN GEZONDE
LUNCH

Hoe maak je

Brood heeft een (wat mij betreft) onterecht slecht imago
gekregen. Wel is het belangrijk om niet altijd zowel bij je ontbijt
als lunch brood te kiezen. Op deze manier krijg je niet
voldoende gevarieerde voeding binnen. Ook is het belangrijk
om voor een volkoren variant te kiezen. Hier zitten de juiste
'complexe' koolhydraten in.

Bolletjes, harde pistolets en bagels of croissants zijn een minder
gezonde keuze. Hier zitten vaak minder vezels in én bevatten
meer vet en energie.

Een gezonde lunch bestaat eveneens uit een
goede eiwitbron en complexe koolhydraten. Ook
is de lunch een perfect moment om genoeg
groente toe te voegen, zodat je voldoende op de
dag binnenkrijgt. Bij een lunch kan je denken aan
een volkoren boterham, (volkoren) wraps, een
uitgebreide salade of bijvoorbeeld soep.

Kies je voor een volkoren boterham. Eet er dan eens een simpele salade of wat
rauwkost naast. Ook een stuk fruit is een goede optie. 2-3 stuks fruit op een
dag is voldoende.

Wanneer je graag iets anders dan brood eet zijn een goed gevulde salade, een
verse soep, wraps gevuld met humus en rauwkost of bijvoorbeeld een
pannenkoek gemaakt van volkoren meel of havermout met ei en spinazie.
Beleg deze met een notenpasta en je hebt een heerlijke voedzame lunch.

Brood

Veel mensen denken
dat heel donker brood
volkoren is. Maar in de
praktijk is donkerbruin
brood vaak witbrood
met kleurstof. Kijk dus
altjid goed naar de
ingrediënten of vraag
bij de bakker specifiek
om volkorenbrood.

Verschillende opties

Fruit: banaan, aardbei, blauwe bessen etc.
Groenten: rauw, gegrild of als spread.
Notenpasta (100% pindakaas of amandelpasta).
Peulvruchtenspread: bijvoorbeeld hummus, linzenpaté.

Eieren.
Cottagecheese, Smeerkaas 30+.
Vis, kip- of kalkoenfilet.

Kies vooral voor plantaardig en mager beleg.
Bijvoorbeeld:

Of kies voor deze gezonde alternatieven:

Wat doe je op je brood?
Beperk voor je gezondheid
vlees eten tot maximum 1 keer
per dag. Kies dit niet dagelijks.
Bewerkte vleeswaren zijn
minder gezond.

Besmeer je boterham met een
dun laagje (plantaardige)
margarine om ook de juiste
onverzadigde vetten binnen te
krijgen.



EEN GEZOND
DINER

Hoe maak je

Een gezonde avondmaaltijd bevat minimaal een goede eiwitbron, voldoende
(meervoudige) koolhydraten en een beetje (onverzadigd) vet. Probeer elke avond of
om de avond te variëren in zetmeel product (aardappelen/rijst/pasta etc) en kies
voor de volkoren variant.

Gezond avondeten bestaat uit veel
groente, een volkorenproduct, rijst of
aardappelen, vloeibaar (plantaardig)
vet en vis, peulvruchten, vlees, ei of
noten. Hieronder vind je een 5 tips
om zelf een gezonde avondmaaltijd
samen te stellen.

Volkoren pasta, volkoren couscous en zilvervliesrijst bevatten veel vezels. Je kunt
afwisselen met (zoete) aardappels. Of neem eens boekweit of quinoa. Peulvruchten
kun je in plaats van vlees eten, maar ook in plaats van aardappels of
graanproducten. Deze bevatten veel eiwitten en meervoudige koolhydraten voor
een langdurig verzadigd gevoel en goed herstel (na het sporten).

Verhouding macro's

(Eens) zonder vlees

1

2 Kies voor lekker veel groente. Het liefst de helft van je bord. Je krijgt veel kleur op je
bord als je voor verschillende groenten in één maaltijd kiest. 'Eet de regenboog'.
Varieer met soorten groenten en maak het steeds op een andere manier klaar:
gekookt, gewokt of een lekkere salade.

Eet de regenboog

3 Veel vezels

4 Wissel vlees af met vis, peulvruchten, ei of noten. Helemaal geen vlees kan ook,
maar let er dan wel op dat je voldoende ijzer, vitamine B1 en vitamine B12
binnenkrijgt. Mocht je daar vragen over hebben, vraag dit dan even bij mij na!

Een gezonde warme maaltiijd bevat ook voldoende vet. Het soort vet is hiervan wel
van belang. Gebruik bij het bereiden van de warme maaltijd olie, vloeibare
margarine of vloeibaar bak- en braadvet in plaats van roomboter of verharde boter.
Zo krijg je minder verzadigde vetten en meer onverzadigde vetten binnen. Voeg
noten en 2 keer per week vis toe aan je warme maaltijd om voldoende
onverzadigde vetten binnen te krijgen.

Goed vet5



Ellemieke Haitsma
Voedingsdeskundige/ Diëtist Coachelle
Expertise in gezonde voeding, relatie met
voeding/gedragsverandering en de darmgezondheid.
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Ik ben Ellemieke, 31 jaar en een echte foodie. Afgestudeerd
voedingsdeskundige/diëtist en daarnaast gek op alles wat met eten te
maken heeft. Zo bedenk, maak en deel ik graag recepten; van smoothies
tot aan taart en van salades tot aan curry’s. Ook inspireer ik mensen graag
om minder vlees te eten. Het liefst sta ik zelf met een goed glas wijn in de
keuken, met mijn vrienden en familie in buurt.

Naast mijn beroep als voedingsdeskundige en mijn passie voor alles wat
met eten te maken heeft, ben ik een sucker voor zelfontwikkeling en
psychologie.

Als voedingsdeskundige, coach ik mensen blijvend naar een gezonder
eetpatroon. Hierin zijn mijn aandachtspunten; darmklachten (PDS), de
(verstoorde) relatie met eten, mindful eten en kennis over voeding.

Omdat ik zelf naast voedingsdeskundige ook ervaringsdeskundige ben,
weet ik als geen ander hoe het is om een slechte relatie met eten te
hebben.Ook darmklachten zijn mij helaas niet onbekend. Wél weet ik dat
wanneer je jouw kijk op voeding veranderd, beide aspecten kunnen
veranderen, zodat je de rest van je leven vrij kunt genieten van eten!

Wie ben ik?

www.instagram.com/by_coachelle

www.bycoachelle.com

contact@bycoachelle.com
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