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De nieuwsbrief van SL!M eten & bewegen komt één keer per maand uit. In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan 

verschillende onderwerpen. Deze keer in de nieuwsbrief: 

- Wat is het nut van kalium in voeding?         -     Groente en fruit van de maand februari 

- Tip van de maand: Controleer of je supplementen nodig hebt.    -     Bietensalade met walnootdressing 

- Meer stappen verlaagt risico op diabetes         -     Artikel: Natrium en Kalium in onze voeding 

- Drie bilspieren 

 

Wat is het nut van kalium in de voeding? 
Lezersvraag 

 
Kalium helpt overtollig zout uit het lichaam te verwijderen 

en zo een gezonde bloeddruk te behouden. Op pagina 3 

van deze nieuwsbrief staat een uitgebreid artikel over 

natrium en kalium in onze voeding. 

Banaan 
1 portie = 1 middelgrote 

banaan (100 g) 
Calorieën: 88 kcal 

Kalium: 358 mg 
 

 

Meer stappen verlaagt risico op diabetes 

Hoe meer stappen je zet, hoe lager de kans op diabetes, zo 

blijkt uit een Australische studie. Een groep van bijna 600 

volwassenen van middelbare leeftijd kreeg een 

gezondheidscheck, een vragenlijst naar eetgewoontes en 

leefstijl. Daarna kregen ze een stappenteller mee, die ze vijf 

jaar mochten gebruiken. Vijf jaar later bleek dat de groepen 

die de meeste stappen per dag zetten een lagere BMI 

hadden, een kleinere middelomtrek en betere 

insulinegevoeligheid. Dit alles onafhankelijk van de calorie-

inname en gecorrigeerd voor factoren als roken en 

alcoholgebruik. 

Overigens daalde bij 65% van de deelnemers het aantal 

dagelijkse stappen in de vijf jaar dat het onderzoek duurde 

en nam bij de meeste mensen het gewicht toe. De 

onderzoekers vinden dat er mee nadruk moet komen op 

lichaamsbeweging in de preventie van diabetes en 

overgewicht. 
bron

 

 

Tip van de maand 

Controleer of je naast je gewone voeding 

supplementen nodig hebt om voldoende vitamines en 

mineralen binnen te krijgen.  

Welke supplementen zijn zinvol om toe te voegen 
aan onze voeding? 
Lezersvraag 

Voor sommige doelgroepen is het raadzaam om naast 

hun gewone voeding supplementen te gebruiken voor 

een goede gezondheid. Om te bepalen of iemand 

supplementen naast de gewone voeding nodig heeft 

wordt er voornamelijk gekeken naar leeftijd, geslacht 

en voedingspatroon. Daarnaast zijn er ook bepaalde 

aandoedingen waardoor iemand een tekort kan 

hebben en daarom supplementen moet gebruiken. 

Het vitamine informatiebureau probeert de 

consument zo goed mogelijk te informeren. Zij 

hebben een folder waarin uitleg gegeven wordt over 

de benodigde vitamines en mineralen. Ook kan je de 

vitamine D test doen om te zien of jij vitamine D 

supplementen nodig hebt (vrouwen vanaf 50 jaar 

bijvoorbeeld). Je kunt ook de vitamine zelftest doen 

om te checken of je de andere vitamines en 

mineralen genoeg binnenkrijgt. Na de test krijg je 

advies. Je kunt je ook aanmelden voor hun 

nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden. 

Supplementen zijn in de vorm van druppels, poeder 

en pillen te verkrijgen.  

 

http://www.vitamine-info.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/British%20Medical%20Journal
http://www.vitamine-info.nl/fileadmin/user_upload/documenten/brochures/Vitamines_en_Mineralen/vib-folder_090910.pdf
http://www.vitamine-info.nl/hoeveel-heb-ik-nodig/vitamine-d-test/
http://www.vitamine-info.nl/hoeveel-heb-ik-nodig/vitamine-test/
http://www.vitamine-info.nl/nieuwsbrieven/
http://www.vitamine-info.nl/nieuwsbrieven/


 

 

  

Bietensalade met walnootdressing (2 personen) 

Ingrediënten  

6 halve walnoten   ±1½ eetlepel citroensap 

1 sinaasappel    mespunt suiker 

1 eetlepel (walnoot)olie  peper, zout 

500 gram gekookte rode bietjes  (sla) 

Bereiding  

1. Wrijf 2 halve walnoten fijn en hak de rest grof.  

2. Schil de sinaasappel dik en snijd de parten uit de vliezen. 

3. Vang het sinaasappelsap op en maak er met de fijngewreven walnoten, de olie,  

citroensap, wat suiker, peper en zout een dressing van. 

4. Stroop het vel van de bietjes en snijd ze in kleine blokjes. 

5. Meng er de dressing en de stukjes sinaasappel door en strooi de gehakte walnoten er over 

 

Menusuggestie  

Voeg sla naar keuze toe of eet het met een (vegetarische) burger en een gepofte aardappel met zure 

room en bieslook/peterselie. 

 

 

Drie bilspieren 

De gluteusspieren - de bilspieren - bestaan uit de gluteus maximus, gluteus 

medius en gluteus minimus. De grote bilspier (gluteus maximus) zorgt 

voornamelijk voor het naar achterheffen van de benen. De middel grote bilspier 

(gluteus medius) zorgt er o.a. voor dat de bekken horizontaal blijven en zorgt 

samen met de kleine bilspier (gluteus minimus) voor het naar buiten draaien en 

zijwaarts heffen van de benen. De bilspieren worden altijd getraind in combinatie 

met been- en rompoefeningen. In de afbeeldingen links staan twee oefeningen 

waarbij de bovenbenen en de billen getraind worden. 

 

Heb jij ideeën voor in de nieuwsbrief, of heb je een vraag? Laat het dan weten. Mail naar slim@eten-bewegen.nl 

Groenten en fruit van de maand februari 

Boerenkool, champignons, groene kool, knolselderij, koolraap, pastinaak, pompoen, postelein, prei, rode bietjes, rode kool, 
savooienkool, schorseneren, spruitjes, veldsla, venkel, witlof, witte kool, wortel. 
 
Ananas, appel, banaan, citroen, grapefruit, kiwi, mandarijn, peer, sinaasappel. 

 

Bevat per pesoon: 200 kcal, 

5g eitwit, 18g 

koolhydraten, 12g vet, 2g 

verzadigd vet, 8g vezels. 

 

                  Gluteus maximus                   Gluteus medius         Gluteus minimus 
 
 



Natrium en Kalium in onze voeding 
Door Imke Ebben, februari 2011 

Hoe staat het met de inname van natrium bij de 

Nederlandse bevolking?  

De huidige inname van natrium is in Nederland veel hoger 

dan de behoefte. De hoge inname verhoogt het risico op 

hoge bloeddruk waardoor de kans op hart- en vaatziekten 

toeneemt. Ook is het slecht voor de nieren en kan leiden 

tot botontkalking door de belasting van de 

calciumstofwisseling. Actuele inzichten over de 

natriuminname in Nederland ontbreken. De meest recente 

gegevens stammen nog uit de periode van 1995 -1997. Uit 

deze gegevens blijkt dat de inname ongeveer 9 gram 

keukenzout (3,6 gram natrium) per dag is.
 bron

 Aangezien de 

voedingsmiddelenindustrie zich in de afgelopen jaren sterk 

heeft uitgebreid en er nog meer producten gebruikt 

worden die bewerkt zijn mag er van worden uitgegaan dat 

de natriuminname nu nog hoger is. 

 

Waar zit natrium dan in? 

De grootste hoeveelheid natrium krijgen we voornamelijk 

binnen via industrieel bereide of bewerkte 

voedingsmiddelen. In kant-en-klaarmaaltijden zit vaak veel 

zout maar het zit onder andere ook in brood, vlees(waren), 

soep, sauzen, kaas, blik of potgroente en drop. Ook zit 

natrium van nature in voedingsmiddelen. Daarnaast voegen 

wij ook zelf keukenzout toe aan onze voeding. In 1 gram 

keukenzout (NaCl) zit 400 milligram natrium.
 bron

 

 

Hoeveel natrium mogen we binnenkrijgen?  

De Gezondheidsraad adviseert om maximaal 6 gram 

keukenzout (2,4 gram natrium) per dag te gebruiken. Dit is 

geen aanvaardbare bovengrens maar is gebaseerd op wat 

haalbaar is. 
 

Een verdergaande vermindering van het 

keukenzoutgebruik zal resulteren in een grotere 

gezondheidswinst.
 bron

  

 

Dus minder natrium is beter voor mijn gezondheid? 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat als iemand met een 

verhoogde bloeddruk 1 gram natrium (= 2,5g keukenzout) 

minder eet, het risico op sterfte door hart- en vaatziekten 

met enkele procenten kan afnemen.
bron

  

 

Hoe zit het met de invloed van kalium op natrium?  
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vooral een goede 

balans tussen natrium en kalium belangrijk is voor een 

gezonde bloeddruk. Citaat van Prof. Dr. Binsbergen: ‘Ons 

lichaam is erop ingesteld om natrium vast te houden omdat 

zout van oudsher schaars was in onze voeding. Kalium 

daarentegen komt van nature voor in veel verschillende 

voedingsmiddelen en is altijd in ruime mate beschikbaar 

geweest. In tegenstelling tot natrium houdt ons lichaam 

dan ook geen kalium vast. Dit is geen probleem, zolang we 

weinig zout en veel verse producten eten. Moderne 

eetgewoonten met veel industrieel bereid voedsel hebben 

er echter toe geleid dat we veel meer natrium 

binnenkrijgen dan goed voor ons is en te weinig groenten 

en fruit eten waardoor de kaliuminneming achterblijft. 

Hierdoor is de natrium/kalium balans danig verstoord 

geraakt. Vroeger was deze verhouding in een dagvoeding 

meestal kleiner dan één, maar tegenwoordig vaak hoger 

dan twee of drie.’ 

 

Waar zit kalium in? 

De belangrijkste kaliumbronnen in de Nederlandse voeding 

zijn melk(producten), aardappelen, dranken zoals koffie, 

vlees(waren) brood, groente en fruit. Het dagelijks eten van 

twee ons groente en twee keer fruit helpt dus om de 

bloeddruk op peil te houden.
bron

  

 

Dus kalium het helpt om mijn bloeddruk gezond te 

houden of te verlagen? 

Ja, dat klopt. Voor een goede gezondheid is het raadzaam 

om de natriuminname te beperken: gebruik maximaal 6 

gram keukenzout per dag en let op met producten waarin 

zout/natrium is toegevoegd. Om voldoende kalium binnen 

te krijgen is het advies om dagelijks 200 gram groente en 2 

stuks fruit te eten. 

 
Is het slim om kalium supplementen te gebruiken? 
Gebruik alleen kalium supplementen op advies van een arts 

of diëtist. In enkele gevallen veroorzaakte 5 tot 7 gram 

kalium per dag uit supplementen geleidingsstoornissen of 

een verstoorde hartfunctie in schijnbaar gezonde 

volwassenen. Ouderen en mensen die door zware 

inspanning veel vocht zijn verloren, een verminderde 

nierfunctie hebben of medicijnen tegen hart- en 

vaatziekten gebruiken lopen een verhoogd risico. 
bron

 

 

Is kalium in zout nuttig? 
Ja. Kaliumzout bevat minder natrium en meer kalium. 

Voordeel 1. Je krijgt hierdoor minder natrium binnen. 

Voordeel 2. Je krijgt meer kalium binnen. Let er wel op dat 

je niet meer kaliumzout gaat gebruiken ‘omdat het toch 

minder slecht is’. En lees de etiketten want onder de 

kaliumzouten zitten nog veel verschillen. 

 

Waar kan ik al deze informatie terug vinden? 

Bloeddruk bevolking kan omlaag door gebruik Kaliumzout 

Niet alleen letten op zoutverlaging 

Keukenzout en bloeddruk 

Richtlijnen goede voeding 2006 

Richtlijnen voedselkeuze 2009 

Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen 

http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/2006@21N.pdf
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/2006@21N.pdf
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/2006@21N.pdf
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/2006@21N.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:0P100H-c-9EJ:www.nvvpo.nl/downloads/hypertensie/voedingsadvies.doc+kalium+richtlijnen+goede+voeding&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEEShES8xequTqwnfp5GuxpIoOxXT04z7zUZLpJh57tkWSpMUNlYmBvnG93hiTkWzgHfYztQgXqe7AaS5x9gx26
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/2006@21N.pdf
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/118649/Bloeddruk_bevolking_kan_omlaag_door_gebruik_Kaliumzout.html
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:0P100H-c-9EJ:www.nvvpo.nl/downloads/hypertensie/voedingsadvies.doc+kalium+richtlijnen+goede+voeding&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEEShES8xequTqwnfp5GuxpIoOxXT04z7zUZLpJh57tkWSpMUNlYmBvnG93hiTkWzgHfYztQgXqe7AaS5x9gx26
https://online.han.nl/sites/8-HE-VED-80533/MenV/VC2/Documenten/Groep%201%20Natrium/Keukenzout%20en%20bloeddruk.pdf
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/2006@21N.pdf
http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/Documents/Voedingscentrum/Professionals/090000%20Richtlijnen%20Voedselkeuze%202009.pdf
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/200906r.pdf

