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Willekeurig Surinaams feest



Feestelijke gerechten



Zetmeel Fructose Lactose Saccharose

Koolhydraten: 



Wat doen koolhydraten?

Verhogen het bloedglucosegehalte

Geven energie



Goede bloedglucosewaarden

Tussen 4 – 6,5 mmol/l

Ookwel:

 72 – 117 mg/dl



Te vaak > 6,5 of schommelend hoog/laag

 Complicaties van ogen, voeten, nieren, hart 



Vezels



Onverzadige vetten

Omega-3 olie uit: vette vis, noten en zaden

Zonnebloemolie Sojaolie Olijfolie Maisolie Dieetmargarine



CVRM Richtlijn Gezonde voeding

CVRM = Cardio Vascular Risk Management = hart- en vaatziekten risicobepaling



Richtlijnen Nederlandse Diabetes Federatie

en American Diabetes Associaton
Kenmerken NDF 2010 ADA 2013

Gebasseerd op RGV, nadruk op 

afstemming voedingspatroon en 

koolhydraatverdeling voor optimale

diabetes regulatie

Gezond voedingspatroon staat

centraal dat voorziet in nutrientrijke

voedingsmiddelen in adequate 

porties

Koolhydraten

Suiker

Voedingsvezel

40 - 70%

-

30 – 40 gram/dag 25 – 30 gram /dag

Totaal vet

Verzadigd vet

Transvet

MOV

Cholesterol

20 – 40 en% (max 35 bij OB)

< 10 en%

< 1%

Max 12%

-

Goede kwaliteit is belangrijkst

< 10 en%

Minimaal

-

< 300 mg/dag

Eiwit 0,8 g/kg (min 10 en%) -

Alcohol ♀: 1 glas p.d. en .   ♂: 2 glazen p.d. ♀: 1 glas p.d. en .   ♂: 2 glazen p.d.

Zout - < 2300 mg/dag



Hoe gezond zijn we?

Ziektebeeld Vrouwen Mannen

Overgewicht/obesitas 60% 50%

Hypertensie 20% 20%

Diabetes mellitus 12% 10%

Hypercholesterolemie 26% 25%
Steps-onderzoek , ministerie Van volksgezondheid 2014

Diabetes mellitus komt het meest voor in Nickerie, Wanica

en Commewijne. De districten waar veel mensen van 

Aziatische afkomst wonen.



Voorbeeld goede koolhydraatverdeling

Ontbijt: 20 – 30 gram

Tussendoor: 13 – 17 gram

Middagmaaltijd: 50 – 70 gram

Tussendoor: 13 - 17 gram

Avondmaaltijd: 20 – 30 gram

‘s Avonds: 13 – 17 gram 



Middagmaaltijd: 50 gram Kh

200 gram groente

100 gram rijst

100 gram kip in ketjap



Quiz!

Hoeveel gram koolhydraten

zit in……….?



Loempia vs

petjil met 1eetlepel pindasambel



Loempia vs

petjil met 1eetlepel pindasambel

15 gram Kh 15 gram Kh



Kroket vs Sate met ketjapsaus



Kroket vs

Sate met ketjapsaus

5 gram Kh10 gram Kh



Broodje pom vs broodje kip



Broodje pom

vs broodje kip

20 gram Kh25 gram Kh



Klein zakje bananenchips

vs 3 tarwe beschuitjes



Klein zakje bananenchips

vs 3 tarwe beschuitjes

20 gram Kh 18 gram Kh



Keksi kuku vs watermeloen



Keksi kuku vs watermeloen

25 gram Kh 10 gram Kh



1 glas soft of sap met suiker (200 cc) vs

een glas light soft of kokoswater zonder

suiker (200 cc)



1 glas soft of sap met suiker (200 cc) vs

een glas light soft of kokoswater zonder

suiker (200 cc)

21 gram Kh 0 gram Kh

7 gram Kh21 gram Kh



Rijst Bruine bonen vs

rijst Tjap soi



Rijst Bruine bonen

rijst Tjap soi of rijst groente kip

95 gram Kh 70 gram Kh



Conclusie

Rekening houden met koolhydraten is best een
uitdaging voor diabeten,

maar er valt zeker mee te leven!

Het belangrijkst: voorkom overgewicht!

Daarmee voorkom je: diabetes mellitus, hypertensie, 
kanker, hart-, vaat- en nierziekten



Hoe gaan wij gezonder eten

Gezonde producten subsidiëren, zoals:

groenten

vruchten

volkoren brood

halfvolle melk

zilvervliesrijst 

Gezonde voeding in schoolkantines en bedrijfskantines 

Voedingsbeleid op scholen implementeren 



Hoe gaan wij gezonder eten

 De bevolking leren planten (o.a. schooltuinen)

 Bedrijfsreclames van ‘eigen’ gezonde producten

 Voet- en fietspaden 

 Sportvelden   

 Nationale Campagnes: gezonde voeding

meer bewegen

meer slapen



Waar denkt u mee te kunnen beginnen?  

?



Mogelijk met

o Meer groenten planten en eten

o Vaker fruit eten

o Volkoren producten kiezen

o Meer bewegen

o Gezond vet kiezen



Goodfood voedings- leefstijladviesbureau

 Voor persoonlijke voedings- en leefstijlbegeleiding

 Voor groepsbegeleiding

 Voor leefstijlprogramma’s binnen organisaties

Cursussen voor gezonde kantines

Email: info@goodfoodsr.com

Website: www.goodfoodsr.com

 Tel: 497848 

mailto:info@goodfoodsr.com
http://www.goodfoodsr.com/


Dank u voor uw aandacht



Koolhydraten: zetmeel



Koolhydraten: vruchtesuiker (fructose)



Koolhydraten: Melksuiker (lactose) 



Koolhydraten: suiker (sacharose)


