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De populairste 
diëten in een 
notendop

1. Koolhydraatbeperkt / ketogeen
dieet

2. Intermittent fasting

3. Maaltijdvervangers

4. Intuïtief eten

5. DASH dieet / mediterrane voeding / 
actieve voedingsdriehoek

6. PRAKTIJK / TAKE HOME MESSAGE



1. Koolhydraatbeperkte diëten
Aanbeveling 
aantal KH per 
dag

Koolhydraatbeperkt
dieet

Ketogeen
dieet

Hoge 
Gezondheidsraad

In En% < 33 En% < 25 En% 50 – 55 En%

In gram 50 – 130 gram 
koolhydraten

< 50 gram 
koolhydraten

250 – 275 gram 
koolhydraten 

(berekend op 2000 kcal)

Atkins, Dukan, Dr. Frank 
dieet,….

Actieve 
voedingsdriehoek



Doelstelling

Gewichtsverlies door
een lagere

calorie-inname

Lichamelijke 
effecten

Verhoogde 
verzadiging door 

meer eiwitten

Onderdrukking 
hongergevoel en 

hogere vetafbraak 
door vorming 

ketonen

Minder aanmaak 
insuline = betere 
glucosespiegel

1. Koolhydraatbeperkte diëten



Theoretische 
achtergrond

Macronutriënten:

Vet: 9 kcal / gram

Eiwit: 4 kcal / gram

Koolhydraten: 4 kcal / gram

Belangrijk!

Bij deze diëten lijken koolhydraten de boosdoeners. 
Het is echter een negatieve energiebalans die ervoor
zorgt dat er gewichtsverlies optreedt.



Dagschema volgens de actieve voedingsdriehoek

ONTBIJT TUSSENDOOR

2 sneden volkoren brood
Minarine 
Smeerkaas

Potje magere yoghurt
Handvol noten

TUSSENDOOR AVONDMAAL

Stuk fruit 150 gram mager vlees
1 eetlepel vetstof
200 gram groenten
200 gram aardappelen

MIDDAGMAAL

4 sneden volkoren brood
Minarine
2 sneden jonge kaas/kippenwit
Bordje rauwkost 

TOTAAL =  1600 kcal 

Een gezond 
voedingspatroon met 

normale aanbreng 
koolhydraten is perfect 

mogelijk bij gewenst 
gewichtsverlies



Conclusie koolhydraatbeperkte diëten

 Moeilijk vol te houden

 Kans op nutritionele tekorten (weinig aanbreng van vezels en bepaalde 
vitaminen en mineralen)

 Fysieke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid, 
zwakte, gastro-intestinale klachten

 Extra aandacht nodig voor type vetten (verzadigd / onverzadigd)

Algemeen: 

Hoe strenger de koolhydraatbeperking, hoe groter de klachten



2. Intermittent fasting

Globaal gezien 3 
soorten van 

intermittent fasting:

alternate-day fasting 1 dag wel, 1 dag niet

whole-day fasting
2 dagen vasten

5 dagen normaal eten

Time-restricted fasting

Binnen een bepaalde 
tijdspanne eten vb. 
enkel tussen 12u en 

20u



Principe

Minder eten op dag- of weekbasis 
waardoor minder calorie-inname

= gewichtsverlies

> 24u vasten = optreden metabole 
veranderingen

● Stijging van groeihormoon 

• Stijging van insulinegevoeligheid

• Verhoging afgifte verbrandingshormoon 

noradrenaline

 betere vetverbranding



Kanttekening

Slechts beperkte studies bij mensen
• < 50 proefpersonen
• Relatief korte interventieperiodes
• Enkel jonge of middelbare volwassenen met overgewicht

Invloed op het metabolisme

Bij langere vastenperiodes wordt het metabolisme 
onderdrukt. Op termijn verbruik je minder calorieën 
waardoor je minder gaat afvallen = averechts effect.



Moeilijk vol te houden

Er wordt minder geluisterd naar het 
hongergevoel. Mensen eten soms extra veel 
omdat ze daarna voor een langere periode 
niets mogen eten. 

 Nutritionele aspect

Het dieet spreekt enkel over WANNEER je eet, 
niet over WAT je eet. 

Studies tonen aan dat mensen na een tijdje 
afhaken. Het kan ook voor een slechte relatie 

met voeding zorgen.

Besluit



3. Maaltijdvervangers
 Bestaan in allerlei vormen en maten. Shakes, pudding, 
koeken, repen,….

 Overal te verkrijgen: apotheek, supermarkt, Kruidvat 
fitnesscentrum,…

 Bekende merken zoals Herbalife®, Modifast®, Cambridge®, 
Protiplus®,…

Principe:

 Vaak in fases 

 Gewone maaltijd(en) vervangen door maaltijdvervangers



Bemerkingen bij maaltijdvervangers

Geen duurzame 
gedragsverandering

Vaak geen begeleiding 
door arts of diëtist

Dienen niét als 
vervanging voor 

evenwichtige voeding 
blijft samengesteld 

product

Sociaal aspect Prijs



4. Intuïtief eten

GEEN dieet

Focus ligt niet op gewichtsverlies

Visie

 Bewust eten en leren luisteren naar je 
honger- en verzadigingsgevoel waardoor je 
een gezond gewicht kan bereiken

 Voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen



Voordelen
 Genieten van elk type eten

Mentale gezondheid

Minder kans op eetstoornissen

Aandachtspunten
 Risico om te veel naar ongezonde dingen te 
grijpen 

 Richtlijnen gezonde voeding blijven belangrijk

 Niet altijd eenvoudig om te luisteren naar je 
verzadigingsgevoel. Stap voor stap leren.



5. 
Wetenschappelijk 
onderbouwde 
diëten

• Dietary Approaches to Stop Hypertension
• Ontwikkeld door National Institutes of Health 

(NIH)
• Meermaals uitgeroepen tot beste dieet

DASH dieet

• Traditioneel en gezond voedingspatroon van 
landen aan de Middellandse zee

Mediterrane voeding

• Eet in verhouding meer plantaardige dan 
dierlijke voeding

• Eet en drink zo weinig mogelijk lege calorieën
• Vermijd voedselverlies en matig je consumptie

Actieve voedingsdriehoek



Positieve effecten
 Verlaging van de bloeddruk

 Gunstig effect op het cholesterolgehalte

Minder risico op hartinfarct, hartfalen, CVA,…

 Gezond gewichtsverlies

 Betere insulinegevoeligheid

 Andere diverse gezondheidsvoordelen zoals 
beter geheugen, hogere levensverwachting, 
verlaagd risico op borst- en colorectale 
kanker,…



Algemene voedingsrichtlijnen

Rijk aan: Arm aan:

- groenten en fruit

- volkoren graanproducten

- magere melkproducten

- mager vlees, gevogelte en vis

- noten, zaden en peulvruchten

- plantaardige vetten

- gesuikerde voeding

- gesuikerde dranken

- alcohol

- rood vlees

- transvet/verzadigde vetten

- (sterk) bewerkte voeding



6. PRAKTIJK



/

Beste dieet?

Principe:
energie-inname moet lager 
blijven dan energieverbruik

Theoretisch gezien komen 
verschillende diëten 

hiervoor in aanmerking

Resultaten: 
Koolhydraatarme diëten 

leiden op lange termijn niet 
tot meer gewichtsverlies



Het echte probleem

Een dieet VOLHOUDEN is het 
echte probleem

 Gezond voedingspatroon zoeken 
die aansluit bij de eet- en 
levensstijl van de patiënt



In de praktijk

Vicieuze cirkel: 
Streng dieet  verlaging metabolisme  dieet 

staken meer gewichtstoename

Mensen willen snel gewichtsverlies. 
Vetverbranding gaat echter niet zo snel.  

Voorbeeld: -3 kg in 1 week is niet enkel vetverbranding, 
maar ook vocht- en spiermassaverlies

Veel patiënten komen in de praktijk na 
voorgaande (strenge) dieetpogingen, 

met het jojo-effect als gevolg



Take home message

Eiwitrijke en koolhydraatarme diëten zijn in opmars

Wisselende onderzoeksresultaten en beperkingen in onderzoek hiernaar 
(korte termijn, kleine populaties, te weinig vergelijkende studies)

(Nog) geen conclusie mogelijk van welk dieet het beste werkt

Nood aan meer (grootschalig) onderzoek naar gezondheidseffecten van 
verschillende diëten op lange termijn



/

GOUDEN TIP

Duurzame (kleinere) 
aanpassingen doorvoeren zijn 
succesvoller op lange termijn.

Focus op gezonde levensstijl 
ipv strenge dieetdoelen

Wees geduldig

Blijf in beweging 



Bedankt voor jullie aandacht!
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