MAARTJE VAN GESTEL

PLANTAARDIG
PREST EREN

HOI E-BOOK LEZER
Yes wat tof dat je het gratis E-book van plantaaardig presteren hebt gedownload. In dit
E-book lees je gratis de eerste hoofdstukken en deel ik drie recepten uit het boek met
je.
Ik hoop dat je na het lezen van dit E-book een duidelijk beeld hebt van mijn boek
plantaardig presteren. Misschien leer je al wat nieuws of helpt het je met een beeld
vormen over plantaardig eten.
Plantaardig eten en vegan leven is een echte win-win situatie, iedereen wordt er beter
van. Hoe tof zou het zijn als jij daar onderdeel van zou kunnen zijn?
In dit boek lees je mijn verhaal, maar ik wil mezelf hier eerst toch ook nog even
voorstellen. Mijn naam is Maartje van Gestel en ik woon in het zuiden van het land. Ik
heb een eigen bedrijf waarin ik mensen help hun doelen te bereiken op het gebied van
(plantaardige) voeding, sport, mindset en meer. Samen werken we toe naar een
gezonde leefstijl die bij je past, om zo je gedroomde doelen nu echt te behalen.
Ik wens je heel veel leesplezier. Mocht je nog vragen hebben kun je me altijd mailen op
info@maartjemaria.com of stel je berichtje op Instagram. Je vind me daar als
@maartjemariacom.
Met gezonde, sportieve en gelukkige groetjes,
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VOORWOORD
Hallo lezer, wat ontzettend tof dat jij dit boek nu voor je hebt liggen! Niet alleen omdat
ik hier zo hard aan heb gewerkt, maar vooral omdat jij hiermee de stap hebt gezet naar
een meer plantaardig, gezonder en duurzamer leven. Of je nu een vegan in de dop bent,
al langer plantaardig eet, misschien meer wilt leren over sportvoeding of gewoon lekker
wilt koken: ik ben blij dat je er bent. Het is namelijk mijn missie om Nederland te laten
zien hoe leuk en lekker plantaardig eten is. Dat een plantaardig voedingspatroon niet
bestaat uit tekorten maar juist uit verrijkingen, en dat dit supergoed samengaat met een
sportieve leefstijl. Beter voor jezelf zorgen en voor de rest van de wereld, daar gaan we voor.
Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Maartje en ik ben de schrijfster van
dit boek. Als sportfysiotherapeut en plantaardige sportvoedingsconsulent help ik mensen
gezonder en fitter te worden. In mijn vrije tijd ben ik actief bezig met sport. Gemiddeld
zo’n 15 uur per week besteed ik aan het trainen voor triatlons. Dit houdt in dat ik zwem,
fiets, loop en aan krachttraining doe. Naast professional ben ik dus ook ervaringsdeskundige
op het gebied van plantaardige sportvoeding.
Ik kijk ernaar uit je in dit boek meer te leren over voeding. Met alle informatie die op
internet rondcirkelt kan het lastig zijn om betrouwbare informatie van niet betrouwbare
informatie te onderscheiden. Want heb je nu echt zoveel eiwitten nodig, mag je geen
brood eten of moet je sapkuren doen om je lichaam te reinigen? Ik ga je helpen zodat
ook jij straks gezondere en bewustere keuzes gaat maken.
Wat ik je nog wil meegeven is dat verandering tijd kost. Het is niet erg als je na het
lezen van dit boek niet direct cold turkey overstapt op een plantaardig voedingspatroon.
Gun jezelf die tijd, het hoeft niet perfect. Alle kleine stapjes zijn stapjes in de goede richting.
Geniet van het proces, ontdek het en laat je verrassen!
Liefs,
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MIJN VERHAAL
Als klein meisje groeide ik op op een boerderij in Brabant. De opa en oma aan mijn
moederskant hadden een varkensbedrijf; de opa en oma aan mijn vaderskant hadden een
koeienbedrijf. Op die laatste boerderij woonden wij, het was alleen geen bedrijf meer.
Mijn ouders hadden besloten de zaak niet over te nemen. Wel hadden we voor de gezelligheid
wat hobbykoeien in de weilanden staan, wat kippen, wat geiten, wat boerderijkatten en drie
honden. Een gezellige beestenboel!
Het varkensbedrijf van mijn opa en oma werd wel overgenomen. Mijn moeder had vier
broers en deze besloten ook allemaal voor een carrière in de varkenshouderij te kiezen.
Het was hun werk en mijn familie verdiende al generaties lang geld aan de dieren.
Voor mijn ouders was vlees eten de meest logische zaak van de wereld en dat was het
daardoor automatisch ook voor mij. Ik vond de dieren die wij hadden prachtig en vond
de grote varkensstallen van mijn ooms eng. De varkens waren gigantisch groot en
ze maakten ontzettend veel herrie. Ze zaten met een boel varkens bij elkaar in kleine
hokken en ik werd akelig van de sfeer. Ik ben in mijn hele leven maximaal een keer of
drie in de stallen geweest. Hoe erg ik die beelden echter ook vond, het kwam geen
moment in me op geen vlees meer te eten. Vlees eten was immers normaal.
We hadden veel ruimte op de boerderij en ik was vaak buiten. Toen ik 19 jaar oud was,
gingen mijn ouders uit elkaar en verhuisde ik naar de dorpskern. Weg ruimte, weg tuin,
weg dieren. In korte tijd werd ik zelfstandiger en leerde ik meer voor mezelf zorgen en
denken. De zorg voor mij en mijn broertje kwam op de schouders van mijn moeder terecht,
waardoor ik begon te helpen met koken. Het was voor het eerst dat ik ging nadenken
over die dingen die ik eigenlijk in mijn mond stopte. Ik at namelijk niet per definitie
gezond, maar begon door het vele wielrennen wel gewicht te verliezen.
De eerste foodblogs en fitgirls waren inmiddels ontstaan en hier haalde ik mijn informatie
en inspiratie vandaan. Ik ontdekte dat ik te weinig gezonde voedingsstoffen binnenkreeg
en dat mijn lichaam bezig was alle opgeslagen energie uit mijn lijf te halen. Ik besloot
mijn voedingspatroon te veranderen. Mijn dagelijkse vier boterhammen met hagelslag
in de ochtend werden vervangen door yoghurt met cruesli. Het koekje tussendoor werd
een appel. Mijn vier boterhammen met kaas en twee boterhammen met hagelslag als lunch
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werden vervangen door zes boterhammen met kipfilet en kaas. Het tweede koekje werd
vervangen door wat rijstwafels. Op de terugweg van school naar huis besloot ik geen extra
koekjes, chocoladerepen of chips meer te kopen. ‘s Avonds at ik thuis mee, maar ik printte
bergen recepten uit voor mijn moeder of kookte zelf voor ons. Pakjes en zakjes moesten
de deur uit en rood vlees wilde ik ook liever niet meer eten. Dat was slecht voor je, las ik.
Als toetje at ik nog een schaaltje yoghurt of kwark.
Wat later besloot ik dat ik zo min mogelijk bewerkt wilde gaan eten en zo min mogelijk
geraffineerde suiker binnen moest krijgen. Mijn yoghurt met cruesli werd vervangen door
havermout, brood en pasta mocht alleen nog volkoren zijn en ik begon met het bakken
van bananenbrood. Een zomer later was ik 20 jaar oud, was ik 1,82 m lang en woog ik
57 kilo. Mijn tante vroeg op een avond aan mijn moeder of ik anorexia had. Toen mijn
moeder dit aan mij vertelde was ik verontwaardigd. “Ik had geen probleem, ik at juist veel.”
Ik sportte alleen ook heel veel en daarom was ik zo slank. Mensen waren gewoon jaloers
op mijn figuur, dacht ik.
Of ik in die tijd een probleem had? Wellicht. Ik vond het niet fijn om buitenshuis te eten,
omdat ik bang was iets ongezonds te moeten eten. Ik was niet bang voor de hoeveelheid
eten: voor een wedstrijd at ik zonder problemen 150 gram pasta. Ik was echter wel bang voor
‘ongezond’ voedsel en het idee dat ik daar de controle niet over had vond ik verschrikkelijk.
Ik had altijd en overal standaard mijn eigen eten bij me.
Aan het einde van de zomer van 2015 vertrok ik naar Australië om daar zes maanden
stage te lopen en af te studeren. Ik was nu echt helemaal aangewezen op mezelf. Australië
is een duur land en boodschappen doen deed ik zo beperkt mogelijk. Kip, vis, kaas
en vleeswaren waren erg prijzig, vooral wanneer je voor ‘hormone free’ koos. Ik ging
op zoek naar goedkope manieren om vlees te vervangen en kwam op die manier voor
het eerst in aanraking met peulvruchten. Ik werd steeds creatiever met koken. Eten
weggooien was voor mij letterlijk geld weggooien en dus gebruikte ik mijn restjes om
weer nieuwe dingen mee te maken. Ik leerde over verschillende smaken en specerijen en
at oprecht heerlijk ondanks mijn kleine budget.
Terug in Nederland in 2016 at ik weer thuis met mijn moeder mee, maar het eten van
vlees voelde niet meer goed. Ik vroeg mijn moeder steeds vaker dingen apart te koken, of
ik deed het zelf. Vlees wilde ik niet meer eten. Ik startte met triatlon en ging dus meer
uren sporten. Om het niet eten van vlees te compenseren begon ik wel extra zuivel en
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eieren te eten, want eiwitten waren heel belangrijk, las ik overal. Na het eten van veel
zuivel had ik soms gigantische buikkrampen, maar dat nam ik voor lief. Ik deed achtste
triatlon en stond regelmatig op het podium. Het was een goed seizoen, ik presteerde, dus ik
was blij.
Maar toch begon het idee van zoveel zuivel en eieren steeds meer te knagen, zeker aangezien
die buikpijn steeds vervelender werd. Soms had ik zoveel steken en krampen in mijn
darmen, dat ik een hardlooptraining oversloeg. Plantaardig eten leek voor mij de beste
keuze, maar ik durfde er niet aan. Hoe moest ik zonder mijn kwark? In februari 2017, toen
de vastentijd na carnaval begon, besloot ik 40 dagen plantaardig te gaan eten. Ik zocht van
tevoren precies uit wat ik zou moeten gaan eten. Wat er daarna gebeurde is geschiedenis:
ik ben niet meer gestopt met plantaardig eten.
Ik voel me er superfit en gezond bij. Er is een nieuwe wereld voor me opengegaan en ik heb
heel veel kennis opgedaan over alles wat met veganisme te maken heeft. Mijn bewustwording
is gegroeid, waardoor ik meer overtuigd ben geraakt van mijn standpunten. Ik sport
nog steeds veel en finishte in 2019 mijn eerste volledige ironman, helemaal plantaardig.
Hoe ik dat doe? Wat ik eet? Wat jij kunt eten? Hoeveel je zou moeten eten? Ik ga het
je in dit boek allemaal laten zien. Urenlang heb ik wetenschappelijke literatuur over
plantaardig eten in combinatie met sporten verslonden. Deze betrouwbare informatie
ga ik hier allemaal met je delen. Daarnaast volg je een stappenplan om je eigen persoonlijke
voedingsschema op te stellen. De ruim 85 recepten zijn een inspiratiebron om creatief en
praktisch aan de slag te gaan met al die belangrijke voedingsmiddelen.
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LEESWIJZER
Voor we van start gaan wil ik je wat vertellen over de manier waarop je dit boek zou
moeten lezen. Bij de totstandkoming van de tekst is gebruik gemaakt van wetenschappelijk
onderzoek. Uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken kennen verschillende gradaties.
Aan de hand van deze gradaties wordt de zinsbouw aangepast bij het citeren.
Hele sterke onderzoeken zorgen ervoor dat een zin als waarheid kan worden opgeschreven.
De kans dat een uitkomst op toeval berust is namelijk nihil. Je vindt in dit boek dan termen
terug als: ‘onderzoek toont aan dat’, ‘uit onderzoek blijkt dat’, ‘het schijnt zo te zijn dat’, etc.
Wanneer een onderzoek redelijk sterk is, kloppen de resultaten zeer waarschijnlijk.
100% bewezen zullen ze echter niet zijn, dus deze informatie kan niet als feitelijk
worden weergegeven. In de tekst vind je dan zinnen terug zoals: ‘het is aannemelijk dat’,
‘het lijkt er op dat’, ‘het is waarschijnlijk zo dat’, etc. Wanneer je niet gewend bent om
teksten op deze manier te lezen, kan het overkomen alsof ik twijfel aan de dingen die
ik vertel. Dit is natuurlijk niet zo, anders zou ik het niet opnemen in de tekst.
Zwakke onderzoeken zijn in dit boek niet meegenomen. Informatie die hieruit voorkomt
kan niet als voldoende betrouwbaar worden gezien.

EEN AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEID (ADH) IS NIET
HETZELFDE ALS EEN MINIMUM AANBEVELING.

De term ADH komt regelmatig voorbij in dit boek. Belangrijk is hierbij te vermelden dat
een ADH niet hetzelfde is als een minimum aanbeveling. Een ADH wordt bepaald aan
de hand van de behoeften van een x aantal personen. Hun gemiddelde behoefte zal voor
zo’n 50% van de bevolking ook voldoende zijn. Voor de overige 50% van de bevolking zal
het echter te weinig zijn. Daarom wordt de ADH neergezet op twee keer de standaarddeviatie
van dit gemiddelde. Zo zal de ADH voor 97,5% van de bevolking voldoende zijn. Dit
betekent echter wel dat de norm voor veel mensen aan de hoge kant is. Vandaar dat
de ADH groter is dan de minimum aanbeveling.
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PLANTAARDIG PRESTEREN
VEGANISME
Met de term ‘vegetariër’ zullen veel mensen wel bekend zijn. Een vegetariër eet niets van
een dood dier. Hierbij kun je denken aan vlees, vis, gevogelte of slachtafval (gelatine,
dierlijk stremsel in kaas, etc.). De term ‘veganisme’ is nog wat onbekender. Wanneer je
kiest voor een veganistisch eetpatroon, eet je helemaal niets wat van dieren afkomstig is.
Naast vlees en vis laat je dus ook producten staan die direct van levende dieren komen
zoals eieren, zuivel en boter. Producten die indirect afkomstig zijn van dieren worden
ook vermeden, zoals bijvoorbeeld honing.
Veganisme wint momenteel aan bekendheid, zowel in Nederland als wereldwijd. Precieze
cijfers over het aantal veganisten in ons land zijn niet bekend, maar naar schatting telt
Nederland 121.000 veganisten in 2019 ten opzichte van 45.000 in 2014. De definitie voor
veganisme luidt als volgt:

VEGANISME IS EEN FILOSOFIE WAARBIJ ZO VEEL MOGELIJK,
VOOR ZOVER PRAKTISCH HAALBAAR, WORDT AFGEZIEN VAN ALLE VORMEN
VAN EXPLOITATIE VAN, EN WREEDHEID NAAR DIEREN.
DIT KAN ZIJN VOOR ETEN, KLEDING OF ANDERE DOELEINDEN.

Zoals je ziet is deze definitie redelijk te interpreteren naar eigen inzicht. Hoe deze levensstijl er
precies voor jou uitziet bepaal je zelf. Plantaardig eten is vaak een eerste stap, maar veganisme
gaat over veel meer dan alleen eten. Een veganist zet dit patroon ook door in de rest van
zijn of haar levensstijl. Denk aan kledingstukken gemaakt van leer of bont, maar ook aan
verzorgingsproducten en producten die op dieren zijn getest. Ook in sociale setting kun je
het veganisme doortrekken, wat vind je er bijvoorbeeld van dat dieren worden gehouden
in hokken in de dierentuin? De grootste motivatie van het veganisme is het dierenwelzijn
#veganfortheanimals.
Nog steeds bestaat er veel onbegrip en zijn er veel vooroordelen over veganisme. Vegans,
de hippere Engelstalige term voor veganisten, zouden maar saai en stoffig zijn. Door de
kennis die ik ondertussen heb opgedaan over veganisme, weet ik dat dit beeld niet klopt.
Vegans zijn juist stoer en rebels, zoals Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) ooit zei.
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Ze gaan niet mee met de reguliere stroom, durven individualistisch te denken en zijn
niet bang te laten zien waar ze voor staan. Stoer en rebels - die termen bevallen me wel.
Naast Marianne heb ik nog een aantal andere voorbeelden, stoere sporters die laten zien
dat je topprestaties kunt leveren als veganist. Neem bijvoorbeeld Carl Lewis, die negen keer
een olympische gouden medaille won in de atletiek, of American Footballspeler David
Carter, die ook wel de ‘300 pound vegan’ wordt genoemd. Maar ook toppers als de
tenniszusjes Williams presteren volledig plantaardig. In het wielrennen, waarbij gedurende
wedstrijden het energieverbruik ontzettend hoog ligt, zien we ook steeds meer veganisten.
Dave Zabriskie was in 2012 de eerste veganistische wielrenner die de Tour de France
uitreed en ook sprinter André Greipel en alleskunner Peter Sagan promoten een plantaardig
voedingspatroon.
Veganisme zegt iets over wat je niet eet en niet zozeer over wat je wel eet. Er zijn talloze
bewerkte vegan voedingsmiddelen op de markt gekomen, maar deze leiden niet tot een
betere gezondheid. De kans dat bovenstaande sporters dit op dagelijkse basis eten is klein.

VEGAN IS NIET AUTOMATISCH GEZOND.

WHOLE FOOD PLANT-BASED
Naast het veganisme bestaat er nog een andere stroming die op plantaardige voeding is
gebaseerd: het whole food plant-based eetpatroon. Dit kan vrij vertaald worden als een
onbewerkt, plantaardig voedingspatroon. Hierbij eten mensen plantaardig omdat ze geloven
dat dit beter is voor de eigen gezondheid. Zij kiezen voor gezonde plantaardige voeding, de
‘whole foods’. Denk hierbij aan veel groenten, fruit, volkoren granen, peulvruchten, noten en
zaden. Deze producten zitten boordevol voedingsstoffen als vitaminen, mineralen en vezels.
Deze manier van eten wordt sterk in verband gebracht met het verkleinen van risico’s op
welvaartsziekten als hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en obesitas. Dierenwelzijn is niet
de grootste drijfveer voor deze mensen, dus voeren zij de plantaardige levensstijl vaak niet
helemaal door in hun verdere dagelijkse leven. Het eten van dierlijke producten wordt niet
volledig uitgesloten, maar dient wel zoveel mogelijk geminimaliseerd te worden.
PLANTAARDIG PRESTEREN
Laten we lekker outside the box denken, in plaats van in hokjes. Plantaardig presteren gaat
over een combinatie van beide. Een grotendeels whole food-plant based eetpatroon om zo
optimaal mogelijk te presteren en veganistische levensstijl om het dierenleed en het effect op
het milieu zo veel mogelijk te beperken. Op deze manier worden we er allemaal beter van.
Hoe actiever we deze boodschap met z'n allen verspreiden, hoe meer plantaardig eten de norm
zal worden.
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WAAROM PLANTAARDIG?
Nu je wat meer weet over veganisme, zoomen we verder in op het waarom. Want waarom
zou je plantaardig willen presteren? De drie voornaamste redenen voor mensen om
plantaardig te gaan zijn: voor de dieren, voor de aarde en voor de eigen gezondheid. Welke
reden voor jou ook de belangrijkste is, je krijgt er automatisch de positieve gevolgen van de
andere redenen bij. En echte win-winsituatie dus!
VOOR DE DIEREN
In Nederland worden elke dag ongeveer 1,8 miljoen dieren gedood voor
productiedoeleinden. Dit komt neer op ongeveer 1250 dieren per minuut. Deze dieren
zitten vast in een systeem waarin zij puur worden gezien als gebruiksvoorwerp. De
belangen van het dier worden ondergeschikt gesteld aan de belangen van de industrie; zo
snel en zo veel mogelijk produceren. Om dit te kunnen bereiken worden de dieren niet
voorzien in primaire levensbehoeften als daglicht, buitenlucht, voldoende ruimte om te
bewegen en moederzorg. Het reguliere groeiproces wordt zo veel mogelijk versneld en de
productiemogelijkheden vergroot. Zo kan het zijn dat een koe tot wel 30 liter melk per
dag geeft en dat kippen na 6 weken geleefd te hebben al rijp zijn voor de slacht. In die
korte periode zijn zij van een geboortegewicht van 50 gram naar 2,2 kg gegaan. Dit is geen
natuurlijk proces, maar wordt voornamelijk bereikt door het doorfokken en het toedienen
van krachtvoer en groeihormonen. Naast de barre omstandigheden waarin de dieren vaak
leven is ook het slachtproces geen pretje. Verdoving van de dieren gebeurt vaak op brute
wijze; denk aan vergassing met koolstofdioxide of het krijgen van een sterke elektrische
schok. Verdoving van vissen is niet verplicht en dit gebeurt dan ook vaak niet. Verdoving
van dieren is in ons land wel verplicht maar steekproeven hebben laten zien dat dit lang
niet altijd gebeurt. Vergis je niet, ook in de zuivel- en eierindustrie is het geen pretje voor
dieren. Hoewel dieren hier (tijdelijk) in leven blijven, worden ook hier de vijf pilaren van
vrijheid geschonden. Die pilaren luiden als volgt:

1.
2.
3.
4.
5.
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Vrijheid van honger, dorst en slechte voeding
Vrijheid van pijn, blessure of ziekte
Vrijheid van ongemak
Vrijheid van angst en stress
Vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen

VOOR DE AARDE
Landgebruik
Die snelheid van produceren is vanzelfsprekend niet goed voor het dierenwelzijn in ons
land, maar ook op de rest van de aarde heeft dit zijn uitwerkingen. Om dieren zo snel
mogelijk te laten groeien wordt veel gebruik gemaakt van soja als krachtvoer. Voor de
productie van 1 kilogram rundvlees is bijvoorbeeld wel 25 kilogram veevoer nodig. Op
dit moment wordt zo’n 95 miljoen hectare grond wereldwijd gebruikt voor de sojateelt.
Om meer ruimte vrij te maken voor deze sojaplanten wordt regenwoud gekapt. Daarmee
is sojaproductie de hoofdoorzaak van ontbossing in Zuid-Amerika en Azië. Als gevolg
hiervan worden verschillende dieren en planten met uitsterven bedreigd. Van de totale
hoeveelheid wereldwijd geproduceerde soja wordt maar een heel klein deel, namelijk 6%,
voor menselijke consumptie gebruikt. Deze soja is voornamelijk afkomstig uit Europa en
Canada, en draagt dus niet bij aan de ontbossing van het Amazonegebied.
Watergebruik en -verontreiniging
Naast grondstoffen voor de groei van de dieren zijn er ook grondstoffen nodig voor het
verdere productieproces. Water is hier een goed voorbeeld van. Voor het maken van 1 kilo
rundvlees is ongeveer 15.000 liter water nodig, voor 1 kilo varkensvlees is dit 5.000 liter
en voor 1 kilo kip 4.800 liter. Hiermee wordt een derde van het zoete water in de wereld
gebruikt voor het voer en drinkwater voor de dieren in de vee-industrie. Naast het feit
dat er enorm veel water wordt gebruikt voor de vee-industrie, wordt het water ook sterk
vervuild. Dit komt doordat meststoffen als nitraten en fosfaten en bestrijdingsmiddelen in
het water terechtkomen. De kans op massale algengroei neemt hierdoor toe en die algen
moeten door bacteriën worden afgebroken. Die bacteriën gebruiken zoveel zuurstof dat
er geen zuurstof meer overblijft voor bijvoorbeeld vissen, plankton en zeewier. Dat terwijl
juist die levende organismen belangrijk zijn. Zij zorgen voor absorptie van CO² en maken
zuurstof vrij voor ons mensen.
CO²-uitstoot
Uit onderzoek blijkt dat 18% van de totale uitstoot van broeikasgassen uit de veeindustrie afkomstig is. Hiermee leveren de vlees- en zuivelindustrie een grote negatieve
bijdrage aan de klimaatverandering. Een koe stoot, door middel van poep en scheten,
per jaar net zoveel broeikasgassen uit als viereneenhalve auto, wat gelijk staat aan het
rijden van 70.000 km. Dit doet hij voornamelijk in de vorm van koolstofdioxide (CO²),
methaangas en stikstofoxide. Deze gassen verdwijnen in de lucht en in de bodem,
waardoor de bodem en het grondwater steeds verder worden vervuild. Niet alleen de
productie van dieren zorgt voor het vrijkomen van gassen. Ruim 70% van de
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Nederlandse dieren wordt geëxporteerd naar het buitenland. Vrachtwagens rijden
af en aan. Wanneer alle Nederlanders drie dagen per week geen vlees meer zouden
eten, besparen we net zoveel als wanneer we drie miljoen auto’s van de weg zouden
halen. Het is die uitstoot van CO² die voor een groot deel verantwoordelijk is voor
klimaatveranderingen. CO² in de lucht zorgt ervoor dat de aarde meer warmte vasthoudt.
Hoewel het misschien een fijn idee voor je is dat het in Nederland steeds warmer wordt,
heeft dit grote gevolgen voor de aarde. Het weer wordt steeds extremer met op bepaalde
plaatsen extreme hitte en op andere plaatsen extreme regenval. Risico’s op natuurrampen
nemen toe en delen van de aarde zullen niet meer bewoonbaar zijn. Productie en transport
van elk type voedsel zorgt voor CO²-uitstoot, maar vlees en zuivel zijn veruit het meest
belastend.
Stoppen met het eten van dierlijke producten is de beste manier om je impact op de aarde
te verminderen. Je ‘footprint’ vermindert gemiddeld met 73% wanneer je stopt met het eten
van vlees en zuivel. Daar kan minder autorijden, vliegen en korter douchen niet tegenop.
Aanpassingen

CO²-besparing per jaar

Twee dagen per week geen vis of vlees

130 kilo

Vier dagen per week geen vis of vlees

260 kilo

Fulltime vegetariër

460 kilo

Fulltime veganist

850 kilo

VOOR JE EIGEN GEZONDHEID
Voor sommige mensen is het dierenleed en de schade aan het milieu een ‘ver-van-mijnbed-show'. Je ziet er zelf immers niet direct de gevolgen van. Wat dichter bij jezelf staat,
is je eigen gezondheid. En hoewel gezondheid een discutabel onderwerp is, zijn er in
de afgelopen jaren genoeg degelijke onderzoeken uitgevoerd die de voordelen van een
plantaardig voedingspatroon hebben aangetoond.
Package deal
In het vorige hoofdstuk kon je al lezen dat veganistisch eten niet ook automatisch gezond
eten betekent. De definitie van veganisme zegt voornamelijk iets over wat je niet eet, maar
niets over wat je wel eet. Bij onderzoeken naar het effect van plantaardig eten wordt vaak
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uitgegaan van een whole food plant-based eetpatroon. Dit patroon blijkt namelijk de
grootste gezondheidsvoordelen op te leveren. Aan onbewerkte producten is niets slechts
toegevoegd, en er is niets goeds uitgehaald. Maar ook bewerkte producten kunnen aan deze
definitie voldoen, we maken daarom een onderscheid tussen ultrabewerkt en bewerkt.
Ultrabewerkte producten

Bewerkte producten

Ingrediënten zijn sterk bewerkt en/of

Gemaakt met volledige ingrediënten en

bestaan uit zoveel toegevoegde ingrediënten

licht bewerkt om tot een product te ver-

dat de voedingswaarden achteruit gaan

werken. Niet rechtstreeks uit een boom

en vrijwel alle gezondheidsbevorderende

of de grond gekomen, maar ze bevatten

effecten weg zijn.

nog steeds gezondheidsvoordelen.

Frisdrank

Taart

Volkorenbrood, - pasta en crackers

Chips

Snoep

Gedroogd fruit

Snacks

Pizza

Tempé

Koek

Etc.

Etc.

Het vermijden van dierlijke en (ultra)bewerkte producten zorgt ervoor dat je minder
ongunstige stoffen binnenkrijgt en meer gunstige stoffen.

Ongunstige stoffen

Gunstige stoffen

Verzadigd vet

Onverzadigd vet

Transvet

Voedingsvezels

Snelle suikers

Flavonoïden

Zout

Antioxidanten

Overtollige, lege calorieën

Verschillende vitaminen en mineralen

Maar voedingsstoffen komen niet alleen, in producten vind je een package deal van
verschillende stofjes. Het is de kunst om zo veel mogelijk gunstige totaalpakketjes met
gunstige stoffen aan je lichaam te leveren. Onbewerkte plantaardige pakketjes bevatten een
heel scala aan essentiële voedingsstoffen en gezondheidsbevorderende stofjes, waar dierlijke
pakketjes slechts rijk zijn aan een paar essentiële voedingsstoffen en meer ongunstige stofjes
bevatten.
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Kanker
Kanker is in Nederland de grootste doodsoorzaak, gevolgd door hart- en vaatziekten.
Kanker kent beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare risicofactoren. Roken en drinken zijn
voorbeelden van beïnvloedbare risicofactoren, net zoals het consumeren van dierlijke
producten als rood en/of bewerkt vlees. Deze laatste vergroten de kans op darmkanker,
prostaatkanker en maagkanker. Een plantaardig voedingspatroon is rijk aan fytochemische
stoffen, stoffen die onze cellen gezond houden en ziekteverwekkers afweren. Je vindt
deze stoffen in fruit, groenten, vezelrijke granen en peulvruchten. Vegetariërs blijken
zo’n 8% minder kans te hebben op het ontwikkelen van kanker, bij veganisten is dit zelfs
15% tot 40%!
Hart- en vaatziekten
Hart- en vaatziekten worden voor een klein deel erfelijk bepaald. Het grootste gedeelte
ontstaat echter door iemands levensstijl. Een whole food plant-based voedingspatroon
kan het risico op hart- en vaatziekten met 25% verminderen. Dit is voornamelijk toe
te schrijven aan de extra antioxidanten en vezels die je binnenkrijgt bij een plantaardig
dieet, het gebrek aan dierlijke verzadigde vetten en het lagere LDL-cholesterol.
Zelfs wanneer iemand al bekend is met hart- en vaatziekten, blijkt een plantaardig voedingspatroon beter om risico’s in de toekomst te voorkomen dan het reguliere dieet dat op
dit moment nog vaak wordt voorgeschreven. Een plantaardig voedingspatroon kan
tevens helpen bij het verlagen van de bloeddruk en zou bloeddrukverlagende medicatie
(deels) kunnen vervangen.
Obesitas
Uit verschillende studies is gebleken dat mensen die een plantaardig voedingspatroon
hebben gemiddeld een lager BMI, een lager LDL-cholesterolgehalte en een lager
glucosegehalte in het bloed hebben. Tevens is aangetoond dat een gezond en gevarieerd
voedingspatroon (meer inname van groente, fruit, volle granen, noten en peulvruchten,
omega 3-vetzuren, meervoudig onverzadigde vetten, minder inname van frisdrank,
vruchtensap, rood en bewerkt vlees, transvetten en zout) de kans op fysieke beperkingen
verkleint. Mede door deze betere algehele gezondheid is de kans dat je als veganist diabetes
type 2 krijgt 50% minder dan iemand met een dierlijk voedingspatroon.
Koolhydraten werden lang als boosdoener gezien, maar onderzoek laat zien dat een whole
food plant-based dieet met een grote hoeveelheid aan goede koolhydraten en vezels juist
zorgt voor een lager lichaamsgewicht, minder visceraal vet, een lager vetpercentage.
Bovendien zorgt het juist niet voor insulineresistentie, zoals eerder wel eens werd beweerd.
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Wanneer iemand al is gediagnosticeerd met diabetes type 2 kan een plantaardig voedingspatroon
ook helpen bij de behandeling hiervan. Zo bleek uit onderzoek dat het HbA1c-gehalte
van diabetici sterk was gedaald na een periode van plantaardig eten, sterker dan na het
volgen van een regulier dieet voor diabetespatiënten. HbA1c is een vorm van hemoglobine
die ontstaat door versuikering van het molecuul en wordt gebruikt als parameter voor
de bloedsuikerspiegel. Het effect uit dit onderzoek bleek deels te danken aan de verlaging
van het lichaamsgewicht, het vetpercentage en de insulineresistentie. Daarnaast speelde
ook verlaging van de concentratie leptine een rol. Leptine is een hormoon dat naar de
hersenen wordt gestuurd om hier een seintje te geven van een verzadigd gevoel na het eten.
Botdichtheid
Calcium zorgt voor sterke botten en calcium vinden we in melk, toch? Gelukkig is dat niet
zo zwart-wit en blijkt het zo te zijn dat vegans op de lange termijn geen verschil tonen in
botdichtheid ten opzichte van niet-vegans. Zaken die de botdichtheid wel negatief beïnvloeden
zijn het langdurig gebruik van corticosteroïden, dierlijke eiwitten en vetten. Vitamine D
is daarbij ook van belang, maar daarover later meer.
Mensen die last hebben van artritis en fibromyalgie kunnen ook baat hebben bij een
veganistisch eetpatroon. Een hogere inname van antioxidanten, carotenoïden, vezels,
vitamine C en E kan zorgen voor een verlaging van gewrichtsstijfheid en pijn.
Schildklier
Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat vegans juist een verminderde kans hebben op
een traag werkende schildklier, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht.
Antibiotica, hormonen en ziekten
Wanneer je nadenkt over alle middelen die gebruikt worden om groei en productie van
dieren te stimuleren, is het dan voor ons mensen nog wel zo goed om deze dieren vervolgens
weer te consumeren? In Europa geldt een strenge wetgeving en mogen geen extra hormonen
en antibiotica worden toegevoegd aan dierenvoeding om de groei te stimuleren. Antibiotica
mag nog wel gebruikt worden bij ziekten, maar er geldt een maximum en er moet langer
gewacht worden voordat deze dieren geslacht en gegeten mogen worden. Uiteindelijk zullen
er nauwelijks restanten in onze voeding terechtkomen. Wat echter wel zorgwekkend is, zijn
de resistentie bacteriën die bij toediening van antibiotica ontstaan. Bij veelvuldig gebruik van
antibiotica passen bacteriën zich aan om te kunnen overleven. Je kunt met deze bacteriën
besmet worden wanneer je bijvoorbeeld rauw vlees eet. De meeste antibiotica zullen dan niet
meer helpen om de bacteriën te bestrijden.
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HOE EET JE PLANTAARDIG?
Dan nu misschien wel het moeilijkste gedeelte. Hoe pas je een plantaardig voedingspatroon toe in je dagelijks leven? In de volgende hoofdstukken ga ik je stap voor stap
meenemen in de wereld van plantaardig presteren. Dit zullen we doen aan de hand van
de sportvoedingspiramide, die hieronder is afgebeeld.

Sportsupplementen

Sportspecifieke voeding
= fuel

Basisvoeding
= nutrition

Het fundament van sportvoeding bestaat uit de gezonde basisvoeding. Hierin is het mogelijk
om het grootste gedeelte van de dagelijkse behoeften binnen te krijgen. Met sportspecifieke
voeding en suppletie kan, waar nodig, nog wat worden toegevoegd om de prestatie verder
te optimaliseren.
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RECEPT EN
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BOSBESSENC RUMBLE
Een huis dat heerlijk ruikt en een knapperige crumble voor je neus. Start je
ochtend optimaal met deze heerlijke crumble.

INGREDIENTEN

BEREIDINGSWIJZE

Voor 1 portie

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.

Crumble

2. Hak de pecannoten in stukjes.

• 10 gram gepofte quinoa

3. Roer de quinoa, havervlokken, het havermeel,

• 25 gram havervlokken

1 tl kaneel, 1 tl vanillepoeder en de gehakte noten

• 20 gram havermeel

door elkaar.

• 1 tl kaneel
• 25 gram pecannoten

4. Voeg nu de melk toe en roer door tot alle
ingrediënten licht nattig zijn.

• 1 tl vanillepoeder

5. Roer alle ingrediënten voor de vulling door elkaar.

• 2 el plantaardige melk

6. Neem een ovenbestendig schaaltje en doe hier
eerst de vulling in. Bedek de vulling met de

Vulling
• 	
150 gram

crumble.
7. Bak de crumble in 25 minuten knapperig.

diepvriesbosbessen
• 1 tl kaneel
• 1 tl citroensap
• 1 tl vanillepoeder

V O E D I N G S WA A R D E N
Voedingswaarde per portie: 460 calorieën,
51 g koolhydraten, 11 g eiwitten, 21 g vetten

KOOKTIP
Lekker met een schep
plantaardige yoghurt
en kokossnippers. Of
maak een winterse
variant met appel en
walnoten.
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PAD T HAI
Ook ver buiten Thailand is pad thai inmiddels razend populair. Met dit recept maak je
een vegan versie die een stuk voedzamer is dan het origineel.

INGREDIENTEN

BEREIDINGSWIJZE

Voor 2 porties

1. Kook de noedels volgens de aanwijzingen op

• 	
150 gram
zilvervliesrijstnoedels
• 1 broccoli
• 50 gram wortel

de verpakking.
2. Snij de broccoli in roosjes en blancheer
een paar minuten in kokend water.
3. Snij de paprika in repen, rasp de wortel in dunne

• 1 gele paprika

reepjes, snij de ui en knoflook in blokjes en snij de

• 1 ui

peper in ringetjes.

• 2 tenen knoflook
• 200 gram edamame
• 1 limoen
• 40 gram pinda’s
• Verse koriander

4. Zet een wokpan op het vuur en wok hierin de ui,
de knoflook en de peper eerst een paar minuten.
5. Voeg nu de broccoli, noedels, paprika, wortel en
edamame toe.
6. Voeg ook de sojasaus, agavesiroop en het sap van

• Verse munt

een halve limoen toe en bak het geheel nog een

• ½ rode peper

aantal minuten.

• 2 el sojasaus
• 1 el agavesiroop

7. Serveer met wat extra limoen, de pinda’s,
de koriander en de munt.

KOOKTIP
In plaats van de
edamame kun je in dit
recept ook tofublokjes
gebruiken.
Wil je de pad thai

V O E D I N G S WA A R D E N
Voedingswaarde per portie: 683 calorieën,
88 g koolhydraten, 37 g eiwitten, 20 g vetten

niet te pittig maken,
verwijder dan de pitjes
en zaadlijsten uit de
rode peper. Eet je
liefst heel pittig? Laat
deze dan zitten!
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KOOKTIP
Extra lekker maken?
Je kan eindeloos
blijven variëren met
dit basisrecept. Voeg
bijvoorbeeld blauwe
bessen toe voor
een fruitig geheel of
cacaopoeder voor een
chocoladevariant. Wil
je extra groenten eten
of je kinderen stiekem
extra groenten geven?
Op maartjemaria.
com vind je een
chocoladevariant met
courgette en een
speculaasversie
met pompoen.
Overgebleven plakjes
kun je invriezen.
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BANANABREAD
Bananenbrood is inmiddels wel bij iedereen bekend gok ik, maar wist je dat het ook heel makkelijk
is een vegan versie te maken? Dat ei is helemaal niet nodig voor de luchtigheid. :)

INGREDIENTEN

BEREIDINGSWIJZE

Voor 10 plakken

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

• 	
200 gram volkoren (spelt)

2. Doe de bananen in een keukenmachine

meel
• 4 rijpe bananen

of blender (of prak met een vork) en blend
tot een zachte, gladde structuur.

• 1 tl bakpoeder

3. Roer nu het citroensap door de bananen.

• 1l baking soda

4. Doe de droge ingrediënten bij elkaar in

• 1 tl citroensap
• 1 tl vanillepoeder

een kom en roer goed door.
5. Mix de bananen door de droge ingrediënten.

• 2 tl kaneel

Dit kan makkelijk in de keukenmachine maar je

• 	
Scheutje plantaardige

kan dit ook prima met de hand doen.

melk

6. Is je beslag te droog of te dik? Voeg dan een
scheutje melk toe, dit is afhankelijk van de grootte
van je bananen en de rijpheid.
7. Laat het beslag even een paar minuten staan
zodat het bakpoeder en het citroensap met elkaar
kunnen reageren; dit zorgt voor de luchtigheid.
8. Bekleed een cakeblik met bakpapier en stort hier
het mengsel in.
9. Bak het bananenbrood in 30 minuten gaar
in het midden van de oven.
9. Laat het bananenbrood afkoelen op een rooster
voor het aansnijden.

V O E D I N G S WA A R D E N
Voedingswaarde per plak: 98 calorieën,
19,7 g koolhydraten, 2,7 g eiwitten, 0,4 g vetten
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