
\Íezels, het kan
niet op!
Dat vezets goed zijn voor de stoetgang weten
we we[. Maar vezels hebben nog legio andere
gezondheidsvoordelen. Jammer dat bijna

niemand in de buurt komt van de aanbevolen
dagetij kse hoeveelheid.
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Vezels zijn erg gezond: ze be-

vatten nauweli.jks calorieën en
bevorderen de stoelgang. Daar-

bij komt er steeds overtuigender bewijs
dat vezels nog veel meer goed werk in
ons lichaam verrichten. Zo zljn er sterke
aanu,ijzingen dat ze een positief effect
hebben op de bloeddruk en het choles-
teroigehalte en daardoor het dsico ver-

kleinen op hart- en vaatziekten als
\. hartinfarcten en beroertes.

Ook lljkt de kans kleiner op

suikerziekte (type 2) en borst-
en darmkanker.
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De Gezondheidsraad geeft in de'richtiij-
nen goede voeding'aan dat 30 gram voor
vrouwen en 40 gram voor mannen de op-

timale dagelijkse hoeveelheid vezels is.

Dit is best veel en het is dus niet gek dat
90% van de mensen deze aanbeveling
niet haalt. De gemiddelde inname bij vol-
wassenen ligt rond de 20 gram per dag.

Hoogste tijd om onze vezeiinname op te

krikken, maar hoe?

Slim kiezen
Belangrijke vezelbronnen zijn granen
(zoals in pasta en brood), groente, fruit
en peulvruchten. Onderling verschilt het
vezeigehalte flink (zie de illustratie). Dat
volkorenbrood meer vezels bevat dan

witbrood is een open deur. Maar wie
weet dat broccoli per portie drie keer zo

veel vezels bevat als clezel-fde hoeveel-

heid courgette? Ben je een volwassen

man en rvil je op die aanbevolen 40 gram

vezels uitkomen, dan kom je met 6 vol-

korenboterhammen, 2 appels, 200 gram
broccoLi en een opscheplepel bruine bo-

nen ir-r totaal 34 gram vezels - aardig in
de buun. Eet -ie ongeveer evenveel, maar
klesje r,oor n-ltbrood. aardbeien. cour-
gette en dopeni-ten. dan blijft de teller
steken op 12 gram. Door net andere pro-
ducten te kiezen is dus een enorme rvinst
te boeken. Het voorbeeld toont ook dat je
met het slikken van een vitaminepil het
Iaten staan van groente en fruit wat
vezels betreft niet kunt compenseren.
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Niet zwart-wit
Behaive vezeis die van nature in voe-

dingsmiddelen zitten, zijn er vezels die
in de fabriek aan producten worden toe-
gevoegd. Denk aan het Blue Band Goede

Start witbrood rraaraan inuline is toe-

gevoegd: een vezel die uit uien en aard-
peren wordt gehaald. Dit klinkt heel no-

bel, maar in de praktijk blijkt het meer
een truc te zijn om een product een ge-

zonder imago te geven. Het'echte werk',
in dit geval volkorenbrood, bevat een

scaia aan vezelsoorten (zie kader) met
een bewezen effect. Of de toevoeging van
een enkele (geisoleerde) vezelsoort, die

vaak van nature niet in het product voor-
komt, net zo positief is voor de gezond-

heid is onduidelijk. Niet voor niets telt
de Gezondheidsraad deze geisoleerde ve-

zels niet mee in de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid. Overigens bevat volkoren-
meel naast vezels andere voedingsstof-

fen uit de graankorrel. zoals vitaminen
en mineralen. Witbrood heeft dus op

meerdere punten een achterstand op

volkoren. Staarje dus niet blind op pro-

ducten waar met koeienietters 'vezel'op
staat, maar varieer met groente, fruit en
(volkoren)granenproducten. Wie moede-

Ioos wordt van het voorgaande en denkt
de aanbeveling nooit te kunnen halen,
kan gerust zijn. Het verhaal is niet
zrvart-rvit. Elke gram vezels is meegeno-

men. En vezels zitten bijna overal in,
zelfs in noten en pindakaas. K

Fruit
(portie)

Voedingsvezels
(gram)

Appet i àll u,,,n,,.un,

Aardbeien [ (1oo s)

Verteerbaar?
Er bestaan diverse soorten
vezels. Grofweg zijn ze in te
delen in twee groepen: fer-
menteerbaar en niet-fermen-
teerbaar. Niet-fermenteerbare
vezels verlaten het lichaam
zoals ze er ingegaan zijn (on-
verteerd) en leveren daardoor
geen calorieën. Toch hebben
ze een functie; ze zetten uit
door de opname van vocht,
waardoor het volume van de
ontlasting wordt vergroot en
dat bevordert de stoelgang.
Ook zorgen ze voor een vol
(verzadigd) gevoel. Het mes
snijdt dus aan twee kanten:
je wordt er niet dik van en ze
zorgen ervoor dat je geen trek
hebt in eten waar je wel dik
van wordt. Zulke vezels zitten
vooral in volkorenproducten.
Fermenteerbare vezels wor-
den door onze dikkedarmbac-
teriën afgebroken en leveren
daardoor een kleine hoeveel-
heid calorieën. Deze vezels
zorgen voor een evenwichtige
darmflora en zijn bekend on-
der de naam 'prebiotica'. Ook
dit type vezels is stoelgang-
bevorderend, doordat ze de
ontlasting soepel houden. Ze
zitten vooral in groenten, fruit
en peulvruchten.

Hoeveel vezels?

Pàsta
(portie van 90 g)

Voedangsvèzels
(gram)

Votkoren 
' 
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wit Ëlt

Brood
('l snee)

Voedingsvezels
(gram)

volkoren §ll
wit ö

GÍoentè
(portle van 2OO g)

Voedingsvezels
(gram)

Broccoli Ëflafi
Coursette fil

Peulvruchten
(opscheplepel 50 g)

voedingsvezels
(gram)

Bruine bonen i afff
Doperwten i àa


