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Ethiek !







MILIEU - KLIMAAT:     BROEIKASGASSEN 

 CO2 in de atmosfeer blijft 10.000 
jaar aanwezig

 Jaarlijkse productie 50 Gigaton CO2

 50% opgenomen door het land en 
de oceaan

Nog 500 Gigaton  te gaan tot een 
opwarming van +2° tov situatie voor 
de industriële revolutie 

= 20 jaar    ….. Dan 0 % emissie ???



VN Food & Agriculture Organisation (FAO):
Veeteelt: = 14,5% broeikasgassen
Alle vervoer samen = 14%

CH4 (Methaangas) koeien: boeren , mest 
Levensduur van 10 jaar in de atmosfeer
300 x klimaatgifter dan CO2

= over 100 jaar 28 keer klimaatgiftiger 
dan CO2

+ CO2 ontbossing 

+ N2O (lachgas) : kunstmest
7% van broeikaseffect
265x klimaatgiftiger dan CO2    

+  transport van vee….  







WATERVERBRUIK = 3 maanden 
douchen !







LANDBOUWOPPERVLAKTE

2/3 van alle landbouwoppervlakte wereldwijd =        
veevoeder

7 voetbalvelden regenwoud gekapt per minuut 
*Amazone: 88%  
*Costa Rica/Panama 70% 

8%  rechtstreeks voedsel voor de mens

1 acre = 0,4 hectare



100 kg

6,5 kg 

16,5 kg 

54 kg

Voedselconversie



EUTROFIËRING = VERMESTING 



>400  DEAD ZONES  IN DE WERELDZEEËN



OCEAANVERZURING 

CALCIUM LOST  OP ! KORAALVERBLEKING  !

Oceaan : 70%  O2 productie (photosynthese)
Phytoplankton -40% laatste 50 jaar     

(chemische vervuiling )



Overbevissing 

Tegen 2050-2060  geen 
commerciële vis meer in de 
oceaan

73% van de oceaan bevist !

Tonijn, zwaardvis... -90%  (1955-2000)

75% visbestanden aan de limiet of overbevist



Aquacultuur: 
50% visproductie 

 zalm, forel, zeebaars, zeebrasem, kabeljauw, heilbot, cobia, paling, 
meerval, tilapia , claresse

 tienduizenden kweekzalmen ontsnappen jaarlijks . Minstens de helft van de 
wilde zalm die in aanraking komt met gekweekte soortgenoten, sterft. 

 Gekweekte zalm zou ook ziektes kunnen overdragen op schelpdieren.

 voedsel = zeevis (sardienen, haring, krill ), soja, lijnzaadolie   
TE WEINIG OMEGA 3 ,  WEL POLLUENTEN ! 

+ antibiotica,  pesticiden….        
eutrofiëring : Noorse zalmindustrie even veel stikstof als onbehandeld 

rioolwater van 3,9 miljoen mensen
Genetische manipulatie (groeihormoon- kleur-antivrieseiwit- ziekteresistentie 

genen)



1 kg garnaal  = 10 kg bijvangst

Jaarlijks 150x oppervlakte van 
ontbossing !





WAT  HOORT NIET THUIS IN  DE 

VOEDSELKETEN ?

Isolatievloeistof in transformatoren en condensatoren, hydraulische 

vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel , brandvertrager , stabilisator 

in kunststoffen, in verf, inkt, lak, lijm. 



 209 verschillende soorten PCB's in onze omgeving 

 3 PCB's (PCB138, PCB153 en PCB180 ) gemeten:
= 40 tot 60% van de totale hoeveelheid PCB's in ons lichaam 

 Gezondheidseffecten voor de mens
lever- en nieraandoeningen
hormonale effecten
huid- en oogaandoeningen
verzwakking van het immuunsysteem
effecten op het zenuwstelsel        
invloed op de voortplanting en ontwikkeling
= xeno-oestrogenen, andere : Bisfenolol A en Ftalaten (weekmakende additieven in plastic), 

dioxines, parabenen in cosmetica
metabolisatie van oestrogenen  tot hormonaal actieve metabolieten die zeer  

kankerverwekkend zijn 

MILIEURAPPORT VLAANDEREN 





Tolereerbare dagelijkse inname voor dioxines en dioxine - achtige PCB’s:   

WHO: 1-4 pg TEQ/kg lichaamsgewicht/dag

Hoge gezondheidsraad België: 1-2 pg   TEQ/kg/dag 

Belg gem. 1,78 pg PCB TEQ/kg/dag (gem.  BW 65,48 kg)



Moeder      kind: in utero + tijdens borstvoeding



"





BRANDVERTRAGERS
 een breed gamma aan toepassingsmogelijkheden 

(isolatiemateriaal, textiel, huishoudartikelen, elektrische 

apparaten e.a.)

 slechts sinds een tiental jaren bestudeerd in wetenschappelijke 

studies

 kennis omtrent hun voorkomen in Vlaanderen en hun mogelijke

effecten op de menselijke gezondheid is bijgevolg nog zeer 

beperkt

 In voeding, in huisstof 

 PFCs: toxisch voor de lever, de schildklier en ontwikkeling van 

het zenuwstelsel 

 BFRs : schildklier

 vooral kinderen: moedermelk ,  ‘hand  naar mond’ !



>200 synthetische stoffen, toxines in bloed van pasgeborene en in moedermelk







De oceaan is een toiletpot voor al onze 
chemische verontreinigende stoffen en afval 
in het algemeen,"  
*dioxines, pcb’s (sardienen, zalm, haring en 

blauwvin tonijn)
*zware metalen (oa. methylkwik: tonijn , 

makreel)
*microplastic, brandvertragers…

Oceaanvis  = voeder voor kweekvis 
en  dieren (vismeel)





L- BMAA =aminozuur 
beta-N-methylamino-L-alanine

L-BMAA = aangemaakt door een breed gamma blauwalgen  

 in grote hoeveelheden te vinden in algenbloei  eutrofiëring !
 in vis, haaien, zeebodemvissen en schaaldieren
 Autopsie:  in hersenen bij Alzheimer, Parkinson, ALS



ARTIKEL VILT : 20.11.2015 Dierenartsen staan achter reductie antibioticumgebruik: 

Tijdens Expovet, een vakbeurs voor dierenartsen……… antibioticumgebruik bij dieren tegen 2020 te 
halveren…
Nog steeds een probleem in België in de pluimveesector (preventief gebruik) 
(Prof. André Huyghebaert U Gent)

Antibioticaresistentie





Human pharmaceuticals in the marine environment: Focus on 
exposure and biological effects in animal species

Environmental Toxicology and Chemistry
Volume 35, Issue 4, pages 799-812, 24 NOV 2015 DOI: 10.1002/etc.3131
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etc.3131/full#etc3131-fig-0001

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etc.v35.4/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etc.3131/full#etc3131-fig-0001




Wetenschappelijk 

onderzoek



Meer plantaardige voeding kan overheid ruim miljard euro 
doen besparen 24/03/2017 om 14:58 | Bron: BELGA

Professor Lieven Annemans, docent gezondheidseconomie de UGent

Om tot zijn bevindingen te komen, analyseerde professor Annemans de 
bestaande wetenschappelijke literatuur. 

Als 10 procent van de Belgische bevolking op een plantaardiger 
eetpatroon overschakelt, geeft dat per duizend mensen op 20 jaar tijd 
een winst van 200 gezonde levensjaren. Geëxtrapoleerd naar de volledige 
volwassen Belgische bevolking is dat 160.000 jaar winst. En al die gezonde 
jaren zorgen dus voor een besparing voor onze overheid  van maar liefst 
1,3 miljard euro.

'Het is eigenlijk voldoende om ervoor te zorgen dat maximum een derde 
van wat je eet van dierlijke oorsprong is, bijvoorbeeld vlees, melk en kaas. 
De overige twee derde moet minimum van plantaardige oorsprong zijn; 
noten, zaden, fruit, peulvruchten, groenten, soja en olijfolie.‘

daalt de kans op : diabetes  -1/4 
een hersenbloeding -1/3 
borstkanker -1/3 



Definities
*Vegetariër:       pesco- lacto- ovo

*Plant-based diet: minstens 2/3 van

de voeding is plantaardig, minder dan 

1/3 afkomstig van dierlijke producten 

*Veganist: geen dierlijke producten, voeding op basis van fruit,
groenten,  granen, peulvruchten en noten

*Semi-vegetariër of flexitariër



Cijfers

 Nederland : 55% flexitariër

 België:  10% flexitariër , 2002: 27,1 kg vlees/pers/jaar

2015: 19,9 kg vlees/pers/jaar

 Israël :        2015  vegetariërs 8% + veganisten  5% = 13% 

 Duitsland: 2015     7,8 miljoen vegetariërs 

900.000 veganisten

 Oostenrijk: 2015   700.000 vegetariërs  

80.000 veganisten                                   
vegetariër/veganist   30% bevolking <30 jaar 

 Wereldwijd:   600 miljoen vegetariërs



Matt Frazier





Vegetarian Dietary Patterns and Mortality in

Adventist Health Study 2

July 8, 2013, Vol 173, No. 13 > Jama Internal Medicine   

Idem voor : CRP,  bloeddruk, bloed cholesterol 



Vegetarische  voedingspatronen MINDER OVERLIJDENS  tov

omnivore voedingspatroon 

MANNEN          VROUWEN 

Hart-en vaatziekten: -29%           -12% 

Nieraandoeningen: -58% -43%

Hormonale aandoeningen (diabetes…):    -52% -24%

Infecties: -15% -3%

Aandoeningen zenuwstelsel: -14% -3%



EUROPEAN PROSPECTIVE INVESTIGATION INTO CANCER AND 
NUTRITION STUDY

Een van de grootste cohortstudies wereldwijd
521 000 deelnemers 
Uit 10 Europese landen
Follow up van 15 jaar
Doel: verband tussen :

voeding
nutritionele status
levensstijl
omgevingsfactoren 

EN
incidentie van kanker en andere ziekten



EPIC OXFORD
65000 deelnemers                      invullen vragenlijsten         medische gegevens

Invullen vragenlijst                     herhaald na 5,10,15 jaar        van huisartsen
Bloednames

33 900 vleeseters                ziekenhuisgegevens
10 100 pescovegetariërs kanker registratie
18 800 lacto-ovo vegetariërs
2 600 veganisten  (ethisch! 18 g vezels/dag !) overlijdensregisters

1993  2016

Vegetarian Diets and Health: Findings from the EPIC-Oxford Study - Prof. Dr. Timothy Key





Vegetarian Diets and Health: Findings from the EPIC-Oxford Study - Prof. Dr. Timothy Key



CONCLUSIES: vegetarisch/veganistisch eetpatroon versus omnivoor 
eetpatroon

OBESISTAS : lagere incidentie

MINDER DIVERTICULITIS -36% /-78%

MINDER CATARACT -30%/-40%

MINDER NIERSTENEN -32% 

HART- EN VAATZIEKTEN: -32%
doch geen verschil  in mortaliteit  ( medicamenteuze behandeling, 

interventies )
 FRAKTUREN: verhoogd bij veganisten met te weinig calciuminname

KANKERRISICO : veganisten – 19% tov vleeseters



&é





Westerse vrouwen tov
vrouwen uit ruraal China

• Oestrogeenspiegel in bloed 50% hoger

• Gemiddeld 9,5 meer vruchtbare jaren

• Totale blootstelling aan oestrogenen  X 3-4

• Borstkanker risico x 5





Eiwitbehoefte: 0,8g/kg lichaamsgewicht/dag



VEZELS : enkel in planten 

Hoogste vezelinname  geassocieerd met 
laagste incidentie van darm- en endeldarm 
kanker



Vezels
 =   Complexe suikers 

 Kunnen niet worden afgebroken door  onze spijsverteringsenzymen

 Voordelen: 

 Vertragen de maaglediging

 Binden cholesterol in de dunne darm

 Binden schadelijke chemicaliën, zware metalen

 Snellere transit van etensresten in de darm, minder lange blootstelling aan mogelijk 
kankerverwekkende en schadelijke stoffen 

 Minder winderigheid (gisting)

 Bulkeffect: massaeffect verbetert het samentrekken (peristaltiek) van de darm

 = Voeding voor de darmbacteriën,  vorming van korte keten vetzuren: 

energie voor cellen van dikke darm, ontstekingsremmend, minder kanker!

Aanbeveling:  minimum 28  g vezels/dag (groenten, fruit, zaden ….)



OORZAKEN VAN KANKER 

 Chemicaliën 

 Virussen

 familiale belasting (genen)

 Te veel zonlicht, bestraling

 Stress

 Nutritioneel onevenwicht 



CASEINE = 87% koemelkeiwit 



Hoge dosis 
carcinogeen 
aflatoxine

Lage dosis 
carcinogeen 
aflatoxine

Aflatoxine = schimmelgif

.Leverkanker 

.onderdrukking immuun-
systeem
.groeiachterstand kind

Graan (veevoeder     melk )
pistache 
vijgen 



Westers dieet  tot 17% eiwitten ! 

Extrapoleren  naar de mens ?





8000 bioactieve stoffen: oa . carotenoïden, 
polyfenolen, flavonoïden,fyto-oestogenen, … 
Anti-cancerogeen

Anti-microbieel

Anti-oxidatief      

Anti-thrombotisch

Ontstekingsremmend

 Immunomodulerend

 Bloeddrukregelend

 Cholesterolverlagend

 Bloedsuiker regelen

VARIËREN !



Antioxidanten = ontstekingsremmend en kankerbestrijdend

kanker

hart- en vaatziekten 

diabetes

reumatische aandoeningen

psoriasis 

cataract 

degeneratie van het netvlies

parkinsonisme

Alzheimer, dementie

ANTIOXIDANTEN :
• Vitamin C, E, Zink, Seleen,  

koper, carotenoïden 

* polyfenolen: 
taninnen: wijn, thee
flavonoiden: frambozen,   

blauwe bessen, druiven,    
citrusvruchten, tomaat,  
broccoli, groene bladgroenten

lignanen: lijnzaad,sesamzaad

OXIDATIEVE STRESS

VEROUDERING !

BESSEN
CURCUMA
PARANOTEN



Kurkuma ¼ - 1/2   koffielepel/dag in 

olie + zwarte peper opname x 20!

KURKUMA (curcumine)
Polyphenol, antioxidant
Eigenschappen:

 ontstekingwerend
 antikanker
 hart beschermend
 lever beschermend
 anti- artritis
 bloed verdunnend
 suiker verlagend
 minder Alzheimer

Afgeraden bij  galblaasstenen, 
gebruik van maagzuurremmers, 
antidiabetica, bloedverdunners



Kurkuma en kanker 

 Voor meerdere kankertypes aanwijzingen dat kurkuma de kankerontwikkeling zou 
vertragen, ….. verminderde uitzaaiing en verminderde toxiciteit kunnen zorgen.

 een positief effect werd gezien op de levenskwaliteit van patiënten met verschillende 
types kanker die radio- en/of chemotherapie ondergingen

 Het gebruik van kurkuma is af te raden bij mensen die radiotherapie en behandeling 
met de antitumorale antibiotica bleomycine en mitomycine volgen. Het mechanisme 
van deze behandelingen berust immers op een oxiderend effect. Gebruik in dat geval 
geen kurkuma 2 dagen voor de behandeling, noch tijdens de behandeling zelf en tot 2 
dagen erna

 Ook al wijzen deze studies op een gunstig effect wanneer radiotherapie en sommige 
chemotherapeutica gecombineerd worden met kurkuma

 Kurkuma kan een bloedverdunnend en suikerverlagend effect hebben. Melden aan je 
arts.





peterselie
bessen

soja 
look

Rode druiven
Kool 

IN VITRO 



LYCOPEEN

“Dietary intake of lycopene was associated with reduced 

risk of lethal prostate cancer and with a lesser degree of 

angiogenesis in the tumor. ” J Natl Cancer Inst (2014)

= carotenoïde

= antioxidant 

Gekookte 
tomaten !



Hormones in Dairy Foods and Their Impact on Public Health 

A Narrative Review Article

. Iran J Public Health. 2015 Jun; 44(6): 742–758

PMCID: PMC4524299

Background:

Moreover, considerable amount of studies demonstrated that existing of hormones 
in humans and animals milk are essential for infants growing and immunity. During 
the last couple of years, increasing body of evidence are indicating another 
property of hormones in dairy products as possible impact on human health 
including the role of some estrogens and insulin-like growth factor-1 
in initiation and provoking of breast, prostate and endometrial 
tumors.   

Results: The collected data from other researchers and our own data are indicating 
that the presence of steroid hormones in dairy products could be 
counted as an important risk factor for various cancers in humans.

Vegan : Prostaatkanker   -35%     Borstkanker -20% + betere overleving

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4524299/


 Te veel vet = caloriëen obesitas 
 Te veel eiwitten             Toename van de lichaamseigen IGF-1 

productie met 10%    

toename celdeling Tumorgroei !

vroegtijdige puberteit , lengte
 Veevoeder: 

Polluenten
Pesticiden
Antibiotica
Mycotoxines

 Acné

Animal Protein* Growth Rate

(Days)**

Human 1.2 180

Horse 2.4 60

Cow 3.3 47

Goat 4.1 19

Dog 7.1 8

Cat 9.5 7

Rat 11.8 4.5

g/100g melk  Gewicht x 2



Lignanen

 In planten, vooral in lijnzaad, sesamzaad (zonnebloempitten, pompoenpitten, 
kikkererwten, bonen, bonen, bonen, kool, broccoli ,spruitjes…)

 = Polyfenolen, antioxidanten

 Remmen de ontwikkeling van kanker

 Onder invloed van fermentatie door darmbacteriën ontstaan in het darmkanaal de 
fyto-oestrogenen: bezetten oestrogeenreceptoren

 Remming van het enzym 5-alfa-reductase (omzetting van testosteron in de meer 
actieve metaboliet dihydrotestosteron.  vb Finasteride (prostaatvergroting)

 Remming van het enzym aromatase (zet testosteron om in oestradiol)  vb
Aromasin, Femara, Arimidex (borstkanker na de menopauze)

 Remmen prostaatvergroting







HART- EN VAATZIEKTEN 





Andijvie, rode bieten, 

bleekselderij, Chinese kool, 

koolrabi, paksoi, postelein, 

raapstelen, alle soorten sla, 

spinazie, spitskool en venkel

+ KALIUM: NO
Bananen, bonen , zoete aardappelen 



Arts , hartinfarct
32 mnd WFPD

Geen cholesterolverlagers

Geen operatie !



https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-

levensverwachting/doodsoorzaken#news









IDF Diabetes Atlas: Global estimates of 
diabetes prevalence for 2017 and 
projections for 2045

Diabetes wereldwijd (20 -79 jr) 
1980 :      4,7% van de bevolking
2017 :      8,8%

50% van de mensen met diabetes weten
niet dat ze diabetes hebben

Diabetes Res Clin Pract. 2018 Apr;138:271-281. doi: 

10.1016/j.diabres.2018.02.023. Epub 2018 Feb 26

DIABETES  EPIDEMIE 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29496507






SPIERCEL

BLOEDBAAN

















Glucose (= energie) reserves  

= GLYCOGEEN 

Opgeslagen in lever en spieren 



Klassiek voorgeschreven diabetes dieet
en 

Vetarm volledig plantaardig voedingspatroon  (WFPD) 

verbeteren beiden  het suikermetabolisme  
(suikerspiegel in bloed)  en vetopstapeling in het 
lichaam (bloedcholesterolwaarden )

WFPD geeft wel een significant beter resultaat 
tov klassiek diabetes dieet

WFBD : 16% hogere calorieverbranding na de    
maaltijd  tov vetrijk dieet

Am J Clin Nutr. 2009 May; 89(5): 1588S–1596S.

A low-fat vegan diet and a conventional diabetes 
diet in the treatment of type 2 diabetes: a 
randomized, controlled, 74-wk clinical trial1



Macronutriënten 

10 % eiwitten
15% (nieuwe voedingsdriehoek)

70-80 % koolhydraten
50-55% 

10-20 % vetten
30 - 35% (max 10% VVZ)

Micronutriënten
Vitaminen en mineralen           Vezels: 25- 40 g/d !       



Eiwitten
 Energie : 4 kcal /gram  

 Ketens van aminozuren :
9 essentieel in de voeding 
12 niet-essentieel 

 Bouwstoffen : cellen, afweerstoffen, 
enzymen, hormonen, organen (spieren, bot, 
zenuwstelsel, haar, nagels…), regelsystemen 
binnen de cel 

 Vlees, vis, zuivel, vleesvervangers 
plantaardige eiwitbronnen 



Eiwitten 10-15%   van totaal aantal kcal/dag

Eiwitbehoefte volw.: 0,8g eiwit /kg lichaamsgewicht /dag :  
70 kg                56 gram/d  (sport: 1,2 tot 1,7 g/kg/d)
vrouw 2000 kcal/dag : 200 Kcal = 50 g 
man 2500 kcal/dag: 250 Kcal= 62 g

 Eiwitkwaliteit – Biologische waarde –
Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS)

Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS)



Lupine



Soja
 Hoog kwalitatieve eiwitten 

 Vetten: 40%  (andere bonen slecht 3%)

12% verzadigde vetten  - 9%  omega 9    - 53%  omega 6  - 6%    omega 3   

 Daling cholesterol  

 Lichte daling van bloeddruk  door sojaeiwit 

 genesteïne (belangrijkste isoflavoon in soja) verlaagt suiker  spiegel, vermindert 
insulineresistentie 

 Vermindert * risico op hartziekte    -18%

*risico  op herseninfarct - 17% (via verschillende mechanismen )

 Probioticum

 Ijzer onder vorm van ferritine , zeer goede absorptie !

 Rijk aan Tryptofaan           Serotonine (psychisch welbevinden, slaap !)

 Aanbeveling: 2-3consumpties/dag 
Prof. Dr. Mark Messina,

Loma Linda University



Eiwitrijke voeding  en verzuring 
pH-waarde  =  zuurgraad

pH 7 = neutraal    

<   pH <7 =   zuur:   maagsap (pH 1,2 -3 ),   huid (pH 5,5)

pH >7 =  basisch, alkalisch: darmen  (pH 8), bloed (7,35- 7,45)

PRAL waarde =  0,49 x eiwit (g/d) + 0,037 x fosfor (mg/d) 

- 0,021 x K (mg/d ) - 0,026  x Mg (mg/d) – 0,013 x Ca (mg/d)

PRAL-waarde:

vegetarisch dieet =  basisch

omnivoor dieet =  zuur

PRAL= potentiële 
zuurbelasting van de nier

ZUUR

BASISCH

Nutrient Based Estimation of Acid-Base Balance in 
Vegetarians and Non-vegetarians Peter Deriemaeker . 
Peter Clarys  Plant Foods Hum Nutr (2010) 65:77-82



*Toename urinaire calcium uitscheiding:
verhoogde calcium opname in de darm

NIERSTENEN !

*Spiermassaverlies

*Zure urine 

*Verminderde uitscheiding van  
URINEZUUR via urine:

jicht , hartziekte, herseninfarcten

Buffering:  



70-80% koolhydraten: 

Energie: 4 kcal/gram

Volkoren graanproducten ! 

 Enkelvoudige of snelle suikers : glucose,
sacharose (fruit, suikerbiet), fructose (vruchtensuiker), lactose (melksuiker) 

 Complexe of trage suikers:
zetmeel (aardappelen, deegwaren,
peulvruchten, rijst, brood, graanproducten,
bulgur, couscous, quinoa,…) 
zoete aardappel (inuline)
resistent zetmeel: rauwe aardappelen, afgekoelde gekookte aardappelen, 
groene bananen, peulvruchten, cashewnoten, rauwe haver
vezels :  niet verteerbare KH

meelkern

kiem

(Zemel, vlies)







10-20% vetten

 Energie: 9 kcal /gram

 Verzadigde vetzuren: te veel! 
vast bij kamertemperatuur!
hart- en vaatziekten, beroertes en kanker

 Onverzadigde vetzuren: te weinig!  
vloeibaar bij kamertemperatuur                    

*omega 3 DHA en EPA: vis, lijnzaad, koolzaad
Tekort: depressie, autisme,
ADHD, Alzheimer, schizofrenie

*omega 6: zonnebloem, mais, sesamolie

*omega 9: oliezuur: olijfolie 
niet-essentieel, enkelvoudig onverzadigd



DHA: 
hersenstofwisseling, 
gezonde spermacellen, 
ontwikkeling van de 
hersenen en de ogen 

EPA: 
ontstekingsremmend, 
anti-allergeen, 
bescherming hart en 
bloedvaten 

Immuunsysteem,
Hart en 

bloedvaten

Ontstekingsbevorderend
Allergische reacties

8-21    %

3,8-9     %



omega 6/omega 3   1:1  tot   4:1 (ipv 15:1 )

Beperk de hoeveelheid olie ! 883kcal /100g
Bij voorkeur : % omega 3

KOOLZAADOLIE 11%
LIJNZAADOLIE 53-62%
OLIJFOLIE (+antioxidanten)

Aanbevolen EPA+DHA /dag:

Volw:        1000 – 2000 mg/dag

30-40 kg:  1000 mg/dag

15-20 kg:  500 mg/dag

< 20kg :     1 druppel/kg/dag 

ZWANGERE VROUWEN !!!!



IJZER
 Hemoglobine in rode bloedcellen (zuurstoftransport)
 Immuunsysteem, celademhaling

 Vlees, dierlijk: tweewaardig ijzer Fe2+ of heem-ijzer
(opnamecoëfficiënt ongeveer 25 %) 

OXIDATIEF  DARMWAND ! (darmkanker )
 Plantaardig: driewaardig ijzer Fe3+  of non-heem-ijzer

(opnamecoëfficiënt minder dan 5%)

 Lichaam past zich aan op lange termijn aan verminderde 
ijzerinname: betere opname en minder ijzerverlies



 Remmen ijzeropname: 

*Oxalaten (spinazie)

*Fytaten

- Binden sterk fosfor, calcium, magnesium, ijzer en zink, ook  
schadelijke stoffen!  

- Cholesterolverlagend, antioxidant

- beschermend tegen osteoporose (botafbraak    ) 

*Polyfenolen (bv tannine (in wijn en thee ! ), koffie, kruidenthee, cacao

 Bevorderen ijzeropname : tot 23% opnamecoëfficiënt!

* Vitamine C 

verminderen van fytaten :

* Weken en daarna koken (bonen -50%, quinoa - 61%, linzen -76%)

* Laten kiemen (rogge, rijst, gierst en taugébonen) – 50%



Calcium
 Calciumafzetting in bot, maximaal adolescentie
 Calciumopname daalt met de leeftijd !
 maagzuurremmers!
 Rol bij de bloedstolling, zenuwstelsel, spieren, 

vrijstelling  van hormonen

 Plantaardige calciumbronnen: 
Weinig oxaalzuur: broccoli, kool, okra, 

Chinese kool

 AANBEVELING:   minstens 525mg calcium/dag



Vitamine B 12 
Voeding: 

* Vlees, melkproducten en eieren 

*Vitamine B12 verrijkte voeding: sojadranken, 

ontbijtgranen, voedingsgist   

VEGANISTEN: supplement ! 3000 µg /week 

3 tabletten /week

bloedwaarde: 400-500 ng/liter 

Aanmaak van bloedcellen 
Werking van het zenuwstelsel
Groei
 Stofwisseling van koolhydraten en vetten  
 Aanmaak van eiwitten

Functie:

3x/week 1000µg  smelttablet 

onder de tong

5 puffs

2-3/week



1 gram taurine /kg  lichaamsgewicht
 in alle lichaamsweefsels
Vooral intracellulair 
Vooral in   

witte bloedcellen ( neutrofielen)
bloedplaatjes,
hersenweefsel
netvlies
spierweefsel (met name de hartspier)

Vit B6: 
volle graanproducten ,noten , groenten

Methione: zalm, garnalen, vlees ,broccoli, 
groene erwten, spruitjes, spinazie,
ei, volkorenbrood , rijst

Foliumzuur: groene bladgroente, spruitjes, broccoli,
kool, asperges, citrusvruchten, gist 

Cysteine: paranoten, rode pepers, look ,ajuin, spruitjes, 
broccoli, havermout, tarwekiemen, linzen , varkensvlees, 
kippenvlees, kalkoen, eend, eieren, melk, ricotta, yoghurt



Vitamine D
 blootstelling aan de zon: 

Duur van blootstelling, intensiteit zon, pigmentatie huid

Handen + armen + gezicht  15 minuten/dag

 Voeding: 

 Vitamine D-verrijkte voedingsmiddelen

 eieren

 vette vis: meerval, zalm, makreel, sardienen,

tonijn, paling

 champignons blootgesteld aan zonlicht

 labo: 25-OH-Vit D3: 40-50 ng/ml  1500IE/dag



GISTVLOKKEN :B1, B2, B3, B6, foliumzuur en zink 

IODIUM: gejodeerd  keukenzout

zeewier 

provitamine A



G = Greens : nutriënt dens +++
eiwitten , foliumzuur, calcium , kleine hoeveelheid omega 3
antioxidanten oa. luteine en astaxanthine (ogen!)
glucosinolaten isothiocyanaten (anti-kanker)

B = Beans: nutriënt dens +++   KH , eiwitten , mineralen
rijk aan vezels en resistent zetmeel 

= minder calorie en cholesterol opname
= anti-diabetes en  minder gewichtstoename
= prebiotica
= 2x/week peulvruchten =  50%      darmkanker risico

O= Onions : Allium familie, look, sjalot… RAUW !
antioxidanten !! :  organozwavel verbindingen 

flavonoiden (anthocyaninen en quercetine )
= anti-kanker  ( angiogenese en celgroei tegen gaan)
= anti – diabetes, hart en vaten, immuunsysteem

M= Mushrooms = anti-kanker (borst, maag, darm) ,ontstekingsremmend, 
aramotase inhibitie (anti-oestrogeen) , KOKEN ! (agaritine = kankerverwekkend)

B= Berries : voedsel met  meeste antioxidanten : hart en vaten, anti-kanker, anti-diabetes, bloeddrukverlagend, geheugen

S= Seeds: onverzadigde vetten, eiwitten,  mineralen, vezels
beschermend:  hart-en vaatziekten, diabetes, overgewicht
lijnzaad- chiazaad – hennep (omega 3),  lijnzaad- sesamzaad (lignanen =  anti-kanker)  , sesam (calcium !, vit E), 
zonnebloempitten (eiwit, mineralen),  pompoen (ijzer, calcium, zink) 



nutriënt densiteit ++ weinig caloriën



Ontbijt



Lijnzaad
 Voedingsvezels!! (cholesterol    )

 Rijk aan omega-3 vetzuren  (alfa-linoleenzuur ALA) 

 Eiwitten, calcium, magnesium, fosfor, kalium, vit B1, B2, B3, 
foliumzuur, vit E

 In yoghurt, muesli, smoothie , zelfgebakken koekjes en brood

 1-2eetlepels lijnzaad / dag 

Of   1 theelepel lijnzaadolie /dag

 gebroken lijnzaad !

 Te veel: cyanide vergiftiging!



Hoe vervangen we zuivel? 

bestanddeel
hoeveelheid 

(in halfvolle melk)

energie 200 kJ / 45 kcal

eiwit 3,6 g

koolhydraten 4,6 g

...waarvan suikers 4,6 g

vet 1,5 g

...waarvan verzadigd 0,99 g - 1,07 g

...enkelvoudig 

onverzadigd
0,46 g - 0,39 g

...meervoudig 

onverzadigd
0,06 g - 0, 04 g

voedingsvezel - g

natrium 0,05 g

calcium 120 mg

vitamine B12 0,39 µg

omega-3 19 mg - 9 mg

KOEMELK

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK !!



70%  = vetten !!

HORMONEN     POLLUENTEN
HORMOONVERSTOORDERS 

*High- and low-fat dairy intake, recurrence, 
and mortality after breast cancer diagnosis.

Intake of high-fat dairy, but not low-fat dairy, 
was related to a higher risk of mortality after 
breast cancer diagnosis

J Natl Cancer Inst. 2013 May 1;105(9):616-23. Kroenke CH1, Kwan ML, 
Sweeney C, Castillo A, Caan BJ.

*Dairy intake and semen quality among men 
attending a fertility clinic

Our findings suggest that low-fat dairy 
intake, particularly low-fat milk, is related to 
higher sperm concentration and progressive 
motility, while cheese intake to lower sperm 
concentration among past or current 
smokers.

Fertil Steril. 2014 May;101(5):1280-7. doi: 
10.1016/j.fertnstert.2014.02.003. Epub 2014 Mar 14.



Tussendoortjes



Noten 
Gezond !

 onverzadigde vetzuren
 antioxidanten, fytosterolen, polyfenolen

risico hart- en vaatziekten en  hoge bloeddruk , verlaagt LDL cholesterol

 ijzer, calcium, kalium, magnesium, vitamine E, B-vitamines
 eiwitten
 voedingsvezels

 Cashewnoten: rijk aan fosfor en magnesium

 Paranoten: rijk aan selenium!
2 noten/dag

 Walnoten:  omega 3 !!

30 gram/dag



Lunch

GUACAMOLE
NOTENKAAS



Hoe vervangen we vlees ? 

EIWITTEN !

TOFU

TEMPEH

SEITAN

PEULVRUCHTEN 



Eiwitten ijzer   magnesium cholesterol calcium   vezels
Geen vezels                                                   voedsel met meeste vezels
geen fytochemicaliën veel fytochemicaliën
Weinig antioxidanten                                     veel antioxidanten
Heem-ijzer = pro-oxidatief                            non-heem ijzer
Hormonen, antibiotica                                  geen hormonen en antibiotica
Veel chemische contaminanten                  weinig chemische contaminanten



SEITANSTOOFPOTJE KIKKERERWTEN BONENRISOTTO

LINZEN NOTENBALLETJES TOFU



<10% vetten
> 10% eiwit



fermentatie met bacteriën 

algen 

DE TOEKOMST





Groenten uit de zee: zeewieren
 De planten op aarde die de meeste mineralen bevatten :

Arame, hijiki en wakame : 10x  zoveel calcium als melk

Zeesla : 25 x meer ijzer dan rundvlees

Kombu:  Jodium (1/4 g  Kombu= ADH)

 Max. 5 g gedroogd zeewier/dag (Japan: tot 10g/dag)

 10-25% koolhydraten 34-38 % voedingsvezels

10-27% eiwitten 1-5% vet  (weinig polluenten!)

 Weinig calorieën (100-180kcal per 100g  gedroogd wier)

 Eiwitkwaliteit (PDCAAS score) zeer hoog

 Alginaten in zeewier binden

zware metalen, arsenicum

KOMBU

ARAME

WAKAME

MISOSOEP



VEGANAISE 
Ingrediënten voor 8 personen

100 ml sojamelk 
175 - 250 ml zonnebloemolie
1 el (appel) azijn
1 tl mosterd
1 - 2 tl zout
1 - 2 tl agavesiroop (optioneel)

Alles behalve de olie in een pot doen, even mixen, dan 

langzaam terwijl je mixt de olie erbij gieten.





0-6 maanden: 
 Borstvoeding + supplement vit K  tot 3mdn

+ vit D 400 IE/d tot 6 jaar (donkere huid 600IE/d)                         
 Kunstvoeding = startvoeding + vit D

Vanaf (4-) 6 maanden:

 BV of opvolgmelk
 + start bijvoeding : voorkeur eerst groenten (ijzer)
 Tussen 4-6 maanden : afhappen lepel (melk) (mondmotoriek ) 
 Enkel BV na 6 mndn + ijzer supplement
 Gluten geleidelijk mee introduceren(matig gebruik eerste 2jaar)
 Vanaf 6 maanden :tofu, quorn, kikkererwten, linzen
 Vanaf 8 maanden: sojabonen
 Vanaf 12 maanden :seitan, tempeh, witte,        1-3+ jaar

bruine, rode bonen            + vitB12,D

Tot 3 jaar: opvolgmelk = groeimelk         + calcium

 >1jaar: 500 ml melk per dag                                 + iodium
+ ijzer 

2 dr. /dag





Vitamine B 12: 
 Vegetarisch: zuivel ,eieren
 Veganistisch: B12 verrijkte producten zoals soja- en andere 
plantaardige dranken , fruitsap en muesli en/of een B12 supplement
Boost B12  spray : 1 puff = 300 µg 

< 12 jaar: tot  2 puffs/dag  tegen de wangen
> 12 jaar: tot  4 puffs/dag

Ijzer : bonen, groene bladgroenten , + vit C

 Niet te veel vezels: snelle verzadiging !

 Variëren in groenten en granen !

 Gezonde eetgewoonten van jongs af :
lager risico op obesitas, diabetes, hart- en 
vaatziekten, kanker

Omega 3 DHA  + vit D



Gezonde darmflora  
 vezelrijke voeding :  groenten, fruit, noten, zaden, peulvruchten, volkoren graanproducten  

 vermijd kunstmatige zoetstoffen (frisdrank !)

maagzuurremmers

geraffineerde suikers (snoep, frisdrank, gebak) 

ontstekingsremmers

antibiotica

 gezond: stukje pure  chocolade

groene thee

koffie

1 glas rode wijn/dag

Verstoorde darmflora  (dysbiosis)  hoogst wsch gerelateerd aan:

stress, burn-out, ADHD, dementie, auto-immuunziekten (asthma, psoriasis, eczeem, rheuma, colitis 
ulcerosa, ziekte van Crohn)  naast overgewicht en diabetes 

LEAKY GUT , LEKKENDE DARM



Conclusie
 Bewegen! 30 min. wandelen/dag

 2-3 stukken fruit per dag

 Beperk olie! Voorkeur:  Lijnzaad – koolzaad – olijf

 Volkoren graanproducten 

 Variëren in groenten, minstens 3 consumpties per dag , groene bladgroenten , peulvruchten  

 1-2 soeplepels gebroken lijnzaad /dag                        

 Dagelijks handje noten  

 Antioxidanten: bessen, kurkuma  (+ zwarte peper), 2 paranoten /dag

 2 porties met  calcium en vitaminen verrijkte soja zuivel  per dag

 Seizoensgebonden producten en producten van eigen bodem

 Af en toe zeewier op het menu       

 Supplement vit B12,  vit D, omega 3 uit algen

 VERANDERING BEGINT BIJ JEZELF …. WACHT NIET OP DE ANDERE !



Dagelijks:
3 groen
2 oranje/ geel
2 rood
1 paars/ blauw

Eet een regenboog van groenten en fruit







Inspiratie nodig? 
Op restaurant? www.happycow.net
www.bevegan.be
www.evavzw.be

www.heerlijkplantaardig.be
www.degroenemeisjes.nl

NETFLIX

http://www.happycow.net/
http://www.bevegan.be/
http://www.evavzw.be/
http://www.heerlijkplantaardig.be/


Albert Schweitzer
1952 Nobelprijs 
voor de vrede
voor zijn filosofie 
'Eerbied voor al het 
leven' 

8/4/2017 Slachthuis
Oevel



Dank u  voor uw aandacht  !

VRAGEN ?

www.dieranimal.be

Dieren – natuur/milieu – onderwijs/opvoeding – gezondheid/voeding – mobiliteit –

sociale rechtvaardigheid/economie - justitie


