
Een tussendoortje om 10 uur en nog wat lek-
kers om 16 uur zijn ideaal om een hongertje 
te stillen, en houden ons metabolisme op gang.
Tenminste, dat dénken we massaal. Super-
markten en winkels spelen volop op de vraag
naar snacks in met een gigantisch gamma aan
granenrepen, proteïnerepen, soepon-the-go,
verrijkte yoghurts, smoothies, meeneempor-
ties noten en apart verpakte koekjes.
«Uit cijfers van de Belgische nationale voedsel-
consumptiepeiling blijkt dat drie op de vier
Belgen zich nog steeds houden aan drie tradi -
tionele maaltijden per dag, al dan niet aange-
vuld met tussendoortjes. Zo’n vaart loopt het

dus nog niet», nuanceert diëtiste Iris Daems.
«Ook in mijn praktijk merk ik dat de meeste
mensen nog steeds een regelmatig eetpatroon
hebben. Maar het klopt wél dat mensen jonger
dan 35 jaar het moeilijker vinden om een re-
gelmatig eetpatroon aan te houden: zij slaan
makkelijk het ontbijt over, waardoor ze vaker
naar snacks grijpen.»

Niet om de drie uur
Wie een regelmatig en gezond eetpatroon
heeft, heeft echter geen tussendoortjes nodig,
stelt Daems. «Het is een misverstand dat je om
de drie uur iets zou moeten eten of tussen-

doortjes nodig hebt om je metabolisme op
gang te houden. Een tussendoortje kan dienen
als aanvulling op je maaltijd. Als je ’s ochtends
bijvoorbeeld weinig honger had en enkel een
kleine portie yoghurt met vers fruit hebt gege-
ten, kan een handvol noten als tussendoortje
om 10 uur zeker. Maar door onze huidige zit-
tende levensstijl eten we sowieso al meer dan
genoeg met onze hoofdmaaltijden en verho-
gen die snacks alleen maar de calorie-inname.
Veel mensen zijn zich ook niet bewust van wat
ze allemaal snacken op een dag. Ik hoor vaak
dat men tussendoor eet omdat men honger
heeft. Maar is dat wel zo? Vaak is het meer uit
zin, gewoonte, verveling, stress of sociale druk,
denk maar aan traktaties bij verjaardagen. 
Ons lichaam kan écht wel een aantal uren 
zonder eten. Wat zeg ik: drie maanden zelfs!
Die zin in een snack of de energiedip die je
voelt, is vaak een signaal van het lichaam dat
het nood heeft aan mentale rust of water. Ik
geef dan ook steeds het advies: drink eerst 
water voor-
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‘Snackification’, het eten van meerdere kleine snacks in de loop van
de dag, is door het internationale marktstudiebureau Euromonitor
uitgeroepen tot dé voedseltrend van 2019. Maar volgens diëtiste 
Iris Daems (foto) kunnen we door onze zittende levensstijl maar beter
selectief zijn met tussendoortjes. KRISTEL  MAURIËN

Geen  snacks  nodig   

«Ga je nog sporten 
‘s avonds, dan kan een
granenreep wel. Zit je
nog enkele uren aan 
je bureau, dan zijn 
een handvol noten 
en een stuk fruit
betere keuzes»
Diëtiste Iris Daems

Annelies Blomme (34)

«Elke dag 
om 11 uur een
kom soep»

•Delhaize maïswafels bio
•Bosto rijsttoasts zonder zout
•Delhaize studentenhaver zonder 
rozijnen
• Sweet-Switch mueslireep abrikoos
•Danone Activia magere yoghurt 
natuur 
•Alpro Soya Natuur

•Nakd Cocoa Delight
•Nakd Berry Delight
•Quaker havermout graanrepen
•Danone Activia yoghurt natuur
•Alpro limoen en bloedappelsien
•Alpro Greek Style blauwe bes
•Danone Danio verse kaasspecialiteit  
met kers

•Sultana Naturel Fruit
•Nakd Cashew Cookie
•Kellogg’s Special K graanrepen cacao 
kokosnoot cashewnoten
•Sultana Just Good cacaorepen 
sinaasappel
•Yes graanreep veenbes & pure
chocolade
•Vondelmolen peperkoek fruit
•Delhaize Biscuits meergranen 
rozijnen
•Nestlé Clusters graanrepen 
amandelen & pompoenpitten
•Nestlé Fitness graanrepen chocolade
•Meli honingkoek
•Danone Activia yoghurt gesuikerd 
mango
•Nestlé La Laitiere yoghurt peer
•Danone Oikos yoghurt frambozen
•Knorr soep tomaat ribpasta

•Boni Selection muffins met 
chocolade
•Kellogg’s Extra multi-granenreep
met chocolade en amandelen
•LU Cent Wafers
•BE-KIND reep pure chocolade 
met zeezout, zonder gluten
•Nats Vegan Square chocolade & 
karamel
•Delhaize vanillewafels
•Danone Oikos yoghurt stracciatella
•Royco soep tomaat 

•Cent Wafers Everyday
•Snickers
•Mars
•KitKat
•Milka chocoladereep met hazelnoten
•Oreo
•Lotus speculoos pure chocolade
•LU Grany Biscuit melkchocolade
•Balisto Muesli-Mix

* Nutri-Score is een voedselkeuzelogo voor levens-
middelen dat consumenten helpt om gezondere
keuzes te maken. Het wordt weergegeven door een
vijfkleurenschaal met vijf letters: van een groene A
voor voedingsmiddelen die de voorkeur verdienen,
tot een rode E voor voedingsmiddelen waarvan de
consumptie beperkt moet worden.

Zijn zij  
dan goed

bezig?

Annelies heeft als zaakvoerder
van productiehuis La Fleur
Rouge en presentatrice van
evenementen onregelmatige
en lange werkdagen. «Vroeger
stak ik de hele dag door van 
alles in mijn mond uit 
gewoonte of tijdgebrek.»

Annelies was tot voor kort een
toonvoorbeeld van een onbe-
wuste snacker. «Vroeger gebeur-
de het meermaals per week dat ik
in de late namiddag snel-snel een
koffiekoek of rijsttaartje at omdat
ik nog enkele uren moest werken.
Of ik peuzelde onderweg Grany-
koeken op zodat ik geen tijd zou
verliezen met lunchen. Tijdens
vergaderingen kon ik dan weer
zelden weerstaan aan de belegde
broodjes.»
Dat had fysieke en mentale gevol-
gen. «Ik kampte met overgewicht
en voelde me totaal niet ener-
giek», zegt Annelies. «Begin dit
jaar begon ik met een combinatie
van sport, gezonde voeding en
gezonde tussendoortjes, en in-
tussen ben ik 20 kilogram kwijt.
Gezonde tussendoortjes zijn nu
echt een must voor mij, al vraagt
het meer planning en organisatie.
Zo maak ik regelmatig verse soep,
die ik in kleine porties invries zo-
dat ik elke dag om 11 uur een kom
kan drinken. In de namiddag eet
ik een stuk fruit of wat nootjes. Als
ik een lange opnamedag heb of
‘s avonds moet presenteren, zorg
ik ervoor dat ik een slaatje of 
yoghurt met granola bij me heb.
Doe ik dit niet, dan begin ik weer
te schransen. (lacht)Daarnaast
neem ik altijd een hervulbare wa-
terfles mee én ik drink telkens wa-
ter als ik een tussendoortje eet.»
Ongezond snacken doet Annelies
nog wel. «Maar weinig én bewust.
Als ik op de set een dessertje of
koekjes eet omdat de opnames
even stilliggen, geniet ik er ook
van. Ik probeer het zondigen te
beperken tot één keer per week
en eet dan op zondag bijvoor-
beeld geen stukje taart bij de 
familie. Daarnaast verwen ik me-
zelf wekelijks met één ‘speciale’
snack. De repen van Nakd zijn
lekker en smeuïg, en bevatten 
natuurlijke ingrediënten. En heel
soms bak ik brownies met dadels
of havermoutkoekjes van Sandra
Bekkari. Zonder tussendoortjes
kan ik echter niet: ik heb ze nodig
om mijn vaak lange werkdagen
energiek door te komen.»

Appel
72 kcal - 0,2 gram eiwit-
ten - 15,6 gram koolhy-
draten, waarvan 12,4
gram suikers - 0 gram
vet - 2,4 gram vezels

Notenmix (25 gram)
160 kcal - 5,7 gram ei-
witten - 3,6 gram kool-
hydraten, waarvan 
1,2 gram suikers - 
13,3 gram vetten - 
1,5 gram vezels

Kom zelfgemaakte
tomatensoep ( 300 ml)
75 kcal - 2 gram eiwit-
ten - 7 gram koolhydra-
ten, waarvan 6 gram
suiker - 4 gram vetten,
waarvan 1 gram verza-
digd - 3 gram vezels

Nakd-reep Berry 
Delight (35 g)
134,8 kcal - 3 gram 
eiwitten - 18,2 gram
koolhydraten, waarvan
0 gram suikers - 
5,2 gram vetten, 
waarvan 0 gram verza-
digd - 0 gram vezels

Volle yoghurt natuur
(125 gram)
71,2 kcal - 4,6 gram 
eiwitten - 4,5 gram
koolhydraten, waarvan
3,8 gram suikers - 
3,5 gram vetten, 
waarvan 2,4 gram 
verzadigd vet - 
0 gram vezels

Zelfgemaakt haver-
moutkoekje (15 gram)
48,6 kcal - 1 gram eiwit-
ten - 8,2 gram kool-
hydraten, waarvan 
3,8 gram suikers - 
1 gram vetten, 
waarvan 0 gram verza-
digd - 1,2 gram vezels

«Water voor je eet: goeie truc!»

De 
diëtist:

JA

«Annelies maakt absoluut gezonde keuzes
voor haar tussendoortjes»,vindt Iris Daems.
«Ze heeft voor zichzelf duidelijk ook de juis-
te ‘trucjes’ gevonden om naar gezonde 
tussendoortjes te grijpen. Steeds eerst 
water drinken vooraleer je iets eet, is een
echte aanrader: zo is het makkelijker om je
aan één portie te houden. Af en toe eens
zondigen kan geen kwaad, en daar mag je
zeker van genieten, net als Annelies. In mijn
praktijk krijg ik vaak de vraag wat nu dé ge-

zondste koekjes zijn, maar een koekje blijft
een koekje, ook al bak je het zelf. Al blijft het
sowieso beter, omdat er dan geen bewaar-
middelen in zitten en ze doorgaans veel
minder suikers en harde vetten bevatten. Af
en toe een zelfgebakken koekje kan dus ze-
ker, maar ik raad Annelies aan om die alleen
te eten op actieve dagen. Net zoals ze haar
portie fruit beter met wat noten eet als ze
niet meer gaat sporten, zodat ze geen last
krijgt van een suikerpiek in de namiddag.»

aleer je begint te snacken. En neem er de tijd
voor! Ga vijf minuten wandelen of 
relax even zonder je smartphone in de hand.
Vaak is dit al genoeg om je weer te kunnen 
focussen op je dagtaak. Regelmatig hoor ik dan
excuses als ‘Daar heb ik geen tijd voor’, maar
uiteindelijk heb je wel tijd om van alles in je
mond te proppen en nog op je gsm te scrollen.»

Grote porties
Volgens Daems moeten we dus af van de stel-
regel van twee tussendoortjes per dag. «Zeker
in de voormiddag hebben de meeste volwas-
sen mensen er geen nodig», zegt Daems. «Wie
een volwaardig ontbijt van 500 à 600 kcal
heeft gegeten, komt daarmee toe tot aan de
middag. De tijd tussen de lunch en het avond-
maal is vaak langer, waardoor een tussendoor-
tje dan al eens kan. Het grote probleem met
tussendoortjes is doorgaans dat de porties die
de industrie aanbiedt te groot zijn. Neem nu
Sultana-koekjes: die zijn standaard per drie
verpakt, maar qua calorieën vertegenwoor -

digen ze drie boterhammen of drie appels. Da’s
veel te veel voor de zittende mens. Idem voor
voorverpakte porties noten. Vaak bevatten die
50 gram noten, terwijl de aanbevolen hoeveel-
heid een handvol is.»

Ongezond gezond
Een andere veelgemaakte fout is dénken dat je
iets gezonds aan het eten bent. «Een goed voor-
beeld is gedroogd fruit», vindt Daems. «Het be-
vat veel meer suiker dan vers fruit én je eet er
doorgaans meer van. Tien rozijnen zijn tien
verse druiven, maar met tien rozijntjes stil je
geen honger. Ook fruityoghurt uit een potje
bevat een pak meer (geraffineerde) suikers
dan volle yoghurt die je zelf zoet met vers fruit.
Of mensen drinken ‘Minute Soup’ uit een zakje
in plaats van versgemaakte soep, of eten voor-
verpakte repen met boodschappen als ‘zonder
toegevoegde suikers’ of ‘vegan & bio’. Blijf je
ervan bewust dat het industrieel bewerkte
kant-en-klare voedingsproducten zijn die
vaak te veel suikers en te weinig nuttige 

voedingsstoffen bevatten.» 
Daems raadt telkens als je een tussendoortje
wil nemen aan om na te denken over wat je al
gegeten hebt en welke activiteiten je die dag

nog zal doen. «Ga je nog intensief sporten
‘s avonds, dan kan een granenreep wel. Zit je
nog enkele uren aan je bureau, dan zijn een
handvol noten (20 à 25 gram) met een stuk
fruit, zelfgemaakte soep, volle yoghurt met
wat vers fruit, twee rijstwafels met hartig 
beleg of knabbelgroenten met een beetje
hummus betere keuzes. Wie zegt na het eten
van een gezond tussendoortje nog honger te
hebben of wie gevoelig is voor suikerpieken,
kan beter een eiwit- of vetrijke snack kiezen.
Zo voorkom je een suikerpiek en geeft je 
lichaam de energie langzamer vrij.»
Wie dus denkt goed te doen met zelfgemaakte
fruitsmoothies, is eraan voor de moeite. «Door
fruit te mixen, maak je de vezels kapot en krijg
je alleen maar suikers binnen. Die geven welis-
waar meteen energie, maar daar blijft het ook
bij. Granenrepen, gedroogd fruit en smoothies
zijn enkel goed als je zware lichamelijke in-
spanningen voor de boeg hebt en die suikers
nodig hebt om goed te presteren.»
Meer info: www.irisdaems.be

79zaterdag
21 september 2019

      met  zittend  beroep
«Die zin in een snack of
energiedip is vaak een
signaal van je lichaam
dat het nood heeft aan
mentale rust of water.
Ik geef dan ook steeds
het advies: drink eerst
water vooraleer je 
begint te snacken»

DIËTISTE IRIS DAEMS

Stukje bio & fairtrade 
chocolade (10 gram)
58 kcal - 0,8 gram 
eiwitten - 3,5 gram
koolhydraten, waar-
van 3,1 gram suikers - 
4,3 gram vetten, waar-
van 2,6 gram verzadigd
vet - 1 gram vezels

Synergie Breaks 
Sonja Kimpen 
(2 stuks)
179 kcal - 6 gram eiwit-
ten - 17 gram koolhy-
draten, waarvan
0,8 gram suikers - 
8,8 gram vetten, waar-
van 1 gram verzadigd
vet - 0 gram vezels

Zelfgemaakte smoothie
met bijenpollen, ba-
naan, powerfoods-
poeder en plantaardi-
ge melkdrank
356 kcal - 14,50 gram 
eiwitten - 50 gram
koolhydraten, waarvan
34 gram suiker - 8 gram
vetten -7,4 gram vezels

Snee zelfgemaakt noten- 
en zadenbrood (40 gram)
100 kcal - eiwitten 3,4 gram -
koolhydraten 3,4 gram waar-
van suikers 0 gram - vetten
14,8 gram - waarvan verza-
digd vet 0 gram - vezels 
0 gram

Grote XL-zak chips 
Pickles (250 gram)
1.327,50 kcal - eiwitten 
3,2 gram - koolhydraten
130 gram waarvan 
suikers 8,25 gram - 
vetten 80 gram waar-
van verzadigd vet 
9,75 gram - vezels 
10,5 gram

Mars (51 gram)
228 kcal - eiwitten 
1,8 gram - koolhydraten

35,1 gram waarvan suikers
32,1 gram - vetten 8,8 gram -
waarvan verzadigd vet 
5,4 gram - vezels 0,5 gram

Toen drie jaar geleden drie
maagzweren bij haar werden
vastgesteld, gooide Annemie
het voedingsroer om. «Ik móest
wel gezondere keuzes maken.»

«Vroeger at ik dagelijks chocolade
of een snoepreep — Twix, Mars... —
uit de automaat. En ik dronk héél
véél lightcola», zegt Annemie.
«Maar sinds ik ziek ben geweest,
kan ik geen bewerkt voedsel meer
verdragen. Ik eet zoveel mogelijk
gezonde dingen én maak ze zelf
met natuurlijke ingrediënten. Ik
kies twee tussendoortjes uit per
dag: een stuk fruit, een zelfgemaak-
te smoothie op basis van bijenpol-
len, banaan, powerfoods-poeder
en plantaardige melkdrank of yo-
ghurt, zelfgemaakte kokos-, haver-
of chocoladekoekjes. Ook Synergie
Breaks van Sonja Kimpen of een
stukje chocolade behoren tot mijn
snackgamma.»

Crackers
Sinds ze haar voedingsgewoonten
aanpakte, voelt Annemie zich een
pak beter. «Als ik ‘s ochtends niet
de tijd heb genomen om gezond
te ontbijten, wordt de verleiding
om te snacken en naar ongezonde
dingen te grijpen groot. Heb ik niet
ontbeten, dan zorg ik ervoor dat ik
een sneetje zelfgebakken noten-
en zadenbrood of twee ‘crackers’
Synergie Breaks bij de hand heb.
Dit vult mijn maag voldoende.»
«Kiezen voor gezonde tussendoor-
tjes lukt vrij goed als ik thuis aan
mijn bureau zit», aldus Annemie.
«Maar toen ik onlangs voor een de-
signopdracht bij een klant op kan-
toor werkte, kon ik niet weerstaan
aan de snoepautomaat. Nadien
voelde ik me schuldig omdat ik
meteen de gevolgen zag op de
weegschaal. Ik probeer dan ook
zoveel mogelijk ‘snackdipjes’ te
voorkomen door zelfgemaak-
te haverkoekjes mee te ne-
men. Al zie ik die ook wel als
zoete zondes. 
Tijdens een lange autorit of 
bezoek aan de cinema eet ik
nog weleens een XL-zak chips
in één keer op. Of ik knabbel een
reuzenzak snoep leeg of verslind
een pakje frietjes met mayonaise,
andalouse en viandel. Maar ik ben
me ervan bewust dat dit niet ge-
zond is en probeer het dan ook zo-
veel mogelijk te beperken.»

Annemie Van de Casteele (52)

«Fruitsmoothie
met yoghurt»

De 
diëtist:

JA, MAAR
fo

to
’s

 C
ar

lin
e 

Va
nd

er
cr

ru
ys

se
n

«Lange dagen werken of laat onderweg zijn, maken het
moeilijk om gezonde eetgewoontes vol te houden. Een
goede eetplanning is dus noodzakelijk voor Annemie. Ze
maakt veel gezonde keuzes, maar niet steeds op het juiste
moment. Van smoothies ben ik geen fan: ze bevatten vaak
veel (fruit)suikers, wat enkel een aanrader is als je gaat
sporten of een hele dag in de tuin gaat werken. Voor men-
sen met een kantoorjob is dit echt te veel energie ineens.
De Synergie Break-crackers zijn in vergelijking met een
gewone koek een veel betere keuze, maar ook hiermee is
het opletten geblazen. Ook spelt is een graan dat tot sui-

kerschommelingen kan leiden. Wie een hele
dag zittend doorbrengt, kiest beter voor zaden-
crackers met minder dan 30% koolhydraten.»
«Dagelijks een stukje pure chocolade van 10 gram
kan wel. Je hoeft zeker niet alleen groenten en fruit te
eten! Belangrijk is om voldoende te variëren en daar
hoort ook eens iets lekkers bij (max. 200 kcal per dag). Nog
belangrijker is om ervan te genieten als je ‘zondigt’. Ga 
het dus niet snel achter de computer opeten of onderweg,
maar ga rustig zitten zonder smartphone en geniet van
die snack.»

«Té veel suiker voor wie kantoorjob heeft»


