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GEZOND

DIT 
DOEN 

VEZELS 
VOOR 

JE Vezels helpen tegen overgewicht. Zijn 
goed voor de stoelgang. Verlagen het 
risico op hartziekten en een beroerte. 
Ook zijn er aanwijzingen dat wie veel 
vezels inneemt een kleinere kans heeft 
op bijvoorbeeld darmkanker, slokdarm-
kanker en diabetes type 2. Op basis van 
al dit goede nieuws zou je verwachten 
dat iedereen zich suf eet aan vezels. Het 
tegendeel is waar: maar liefst negentig 
procent van de Nederlanders eet niet de 
aanbevolen hoeveelheid.

OPLOSBAAR EN 
NIET-OPLOSBAAR
Voedingsvezels zijn koolhydraten, 
afkomstig uit plantaardig voedsel. Ze zijn 
voor de dunne darm niet te verteren.  
Er bestaan vele soorten van, die grofweg 
in twee categorieën zijn te verdelen: 
oplosbare en niet-oplosbare vezels.  
De niet-oplosbare (ook niet-fermenteer-
bare vezels genoemd) zijn te vinden in 
onder meer zemelen, muesli, havermout, 
noten, zaden en graanproducten, zoals 
volkorenbrood en -pasta. Ze passeren 
onverteerd de dunne darm en verzamelen 
zich in de dikke darm. Daar absorberen 
ze als een soort kleine sponsjes het aan-
wezige vocht en dragen zo bij aan een 
soepele en zachte ontlasting. “Hierdoor 
kan de darmwand meer grip krijgen op de 
darminhoud, waardoor die makkelijker 
naar buiten gaat. Om die reden zijn »  

‘TE VEEL VEZELS ETEN,  
DAT ZAL NIET SNEL GEBEUREN’

Vezels zijn 
supergezond. Toch eet 

je er waarschijnlijk te 
weinig van. Kan dat kwaad? 

En hoe kom je erachter  
of je voldoende vezels 

binnenkrijgt? 
TEKST ARNOUD KLUITERS | BEELD BEELDIGBEELD/ 

STOCKFOOD, SHUTTERSTOCK

DRIE SIGNALEN  
DAT JE MISSCHIEN WEINIG 
VEZELS BINNENKRIJGT:

1 Bij obstipatie (verstopping) heb 
je eigenlijk al te lang gewacht 

met voldoende vezels eten. Tip: eet 
extra veel vezelrijke voeding op het 
moment dat je niet meer dagelijks 
ontlasting hebt. 

2 Vezels uit fruit en graansoorten 
hebben een positief effect op je 

cholesterol. Dit is een vetachtige stof 
die in de lever wordt aangemaakt.  
Een te hoge cholesterolwaarde is 
mogelijk een gevolg van dat je te 
 weinig vezels eet en kan schadelijk 
zijn voor hart- en bloedvaten. Met 
vezels help je de vetachtige stof via 
de ontlasting het lichaam te verlaten. 

3 Heb je regelmatig kort na het 
ontbijt of de lunch alweer trek? 

Dit kan erop duiden dat je niet  
voldoende vezels eet. Hoewel vezels 
 weinig calorieën bevatten, geven  
ze wel een verzadigd gevoel. Een 
handige meevaller dus als je ook  
wilt afvallen, omdat je minder snel 
naar tussendoortjes grijpt. 
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vezels erg nuttig voor mensen met obstipatie 
ofwel verstopping”, aldus prof. dr. Lisbeth 
Mathus-Vliegen, voormalig bijzonder hoog-
leraar klinische voeding in het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam. De oplos-
bare (fermenteerbare) vezels vind je in 
 bijvoorbeeld groenten, fruit, koolsoorten en 
peulvruchten, zoals witte en bruine bonen, 
linzen en kapucijners. Mathus-Vliegen: “Niet 
alleen vertragen ze het legen van de maag, 
waardoor je langere tijd een verzadigd 
gevoel hebt. Ook dienen ze als voeding voor 
de aanwezige goede darmbacteriën. Die 
kunnen zich voortplanten, wat gunstig is 
voor iemand die net een antibioticakuur 
heeft gehad. Antibiotica hebben namelijk 
een negatieve invloed op de darmbacteriën.”

TE WEINIG
Dus hé, waar wachten we met z’n allen nog 
op? Aan tafel en eten die lekkere vezels! En 
wees niet bang, er bestaat geen bovengrens 
voor vezelinname. “Mensen zullen er zelden 
te veel van eten”, zegt Mathus-Vliegen.  
“En gebeurt dat toch een keer? Geen nood, 
je laat dat een volgende keer wel achterwege. 
Het leidt namelijk tot een opgeblazen 
gevoel, gasvorming en soms zelfs diarree. 
Die les vergeet je niet meer.”
Te weinig inname gebeurt dus wel, weten 
we inmiddels. De Gezondheidsraad  
adviseert volwassen vrouwen om dagelijks 

 tussen de 30 en 35 gram vezels te eten en 
mannen 40 gram. Maar een onderzoek van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu laat zien dat we veel lager uitkomen: 
vrouwen eten gemiddeld tot 19 gram per dag 
en mannen tot 23 gram. Ter geruststelling: 
voldoende vezels binnenkrijgen is belangrijk, 
maar onmisbaar voor het lichaam, zoals 
vitaminen, zijn ze niet. Vezels zijn slechts 
een onderdeel van een gezond leven, net  
als bijvoorbeeld voldoende  bewegen en  
voldoende vocht. 

NAGEMAAKT
Nu vind je in de winkels steeds meer 
 producten waar vezels aan zijn toegevoegd, 
van witbrood en witte rijst tot chocolade-
pasta aan toe. Mathus-Vliegen: “Maar dit 
zijn niet de voedingsvezels die er van nature 
in hóren te zitten. De industrie maakt 
vezels na of haalt ze uit andere producten. 
Dat ze dezelfde werking hebben, is niet 
bewezen. De ene keer klopt de berekening 
op de verpakking niet (het product bevat 
minder vezels), een andere keer bevat het 
product andere vezels dan erin horen te 
 zitten. Aan bijvoorbeeld witbrood worden 
oplosbare vezels van uien toegevoegd in 
plaats van niet-oplosbare vezels van 
 granen. Winderigheid kan dan het gevolg 
zijn. Ik pleit daarom voor voeding die van 
nature vezelrijk is.” •

MEER 
VEZELS

6 TOPLEVERANCIERS 
VAN VEZELS PER 100 G

TIP
Het informatie- en recepten-
boekje Vezels voor een gezonde 
buik van de Maag Lever Darm 
Stichting is gratis te downloaden 
via Hoegezondisjouwbuik.nl.  
Op die site test je ook hoe het 
met je vezel- en vochtinname  
en je beweging is gesteld.
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 zoete 
aardappel

3,3 g

volkoren 
beschuit

10 g

tarwezemelen 
45 g

donker 
roggebrood

8,5 g 

knäckebröd 
(vezelrijk)

24 g

lijnzaad
33 g
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