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Koolhydraten timing 

manipuleren.  

 

 

Is een koolhydraat een koolhydraat, als het 

gaat om vetverlies?  

1. Is 50 gram aan koolhydraten uit suiker 

dikmakender dan 50 gram aan 

koolhydraten uit rijst?  

2. Zijn volkoren granen altijd beter dan 

bewerkte granen?  

3. Zou je je fruit inname moeten beperken, 

om een fructose overcompensatie te 

voorkomen? 

 

Uiteraard zijn niet alle koolhydraten 

hetzelfde. Er zijn veel methoden om 

koolhydraten te classificeren, met zelfs 

termen voor specifieke soorten 

koolhydraten.  
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Neem bijvoorbeeld suiker. Suiker wordt 

wereldwijd gezien als extreem dikmakend.  

 

Daarbij denken veel mensen dat calorie voor 

calorie, suiker een grotere dikmaker is dan 

andere koolhydraten. Anderen zullen je 

wijzen op het feit dat alle soorten 

koolhydraten in je lichaam eindigen als 

glucose, om vervolgens het gegeven te 

citeren dat een calorie een calorie is.  

Deze argumenten worden veelal bestreden 

door theorieën omtrent insuline, en de ‘een 

calorie is een calorie’ slagan betekend niet 

dat alle caloriebronnen hetzelfde effect 

hebben op je lichaamssamenstelling.  

 

Voedingsbronnen verschillen in hun effect 

op je metabolisme en het gemak in mate van 

absorptie. Dit is een van de redenen dat de 

omschakeling van het eten van onvoldoende 

eiwitten naar voldoende eiwitten ververlies 

kan verbeteren. Dit is zelfs zo wanneer de 

energie-inname toeneemt.  

http://www.personalgymhoorn.nl/


 www.personalgymhoorn.nl 

 
 

   
 

 

In plaats van een theoretisch debat over 

koolhydraten te voeren, gaan we simpelweg 

eens kijken naar empirische feiten.  

Als je eet ‘totdat je vol zit’ (ofwel: op gevoel) 

en je vervolgens suiker toevoegt aan je 

koffie, je havermout en je eiwit shake, dan 

zal je zeer waarschijnlijk aan gaan komen (of 

minder gewicht gaan verliezen als je in een 

energietekort verkeert). De reden hiervoor is 

simpel: suiker scoort erg laag op de 

verzadigingsindex (Dit ga je verder in het 

programma beter begrijpen wanneer je niet 

meer je calorieën gaat bijhouden).  

Dit betekent dat het niet zo verzadigend is 

ten opzichte van de hoeveelheid kcal die het 

levert. Dus als je suiker aan een maaltijd gaat 

toevoegen, ga je niet veel minder van die 

maaltijd eten. Sterker nog, je gaat er wellicht 

meer van eten, omdat de maaltijd 

smaakvoller wordt. Het toevoegen van 

suiker aan je maaltijden zal dus doorgaans je 

energie-inname doen toenemen.  
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En aangezien je lichaam de natuurwetten 

volgt, met name de wet van 

thermodynamica, sla je dat 

energieoverschot als vetmassa op.  

Zeker als je niet aan krachttraining doet, 

Gaat het dan al vrij hard.  

 

 

Simpele vs. Complexe 

koolhydraten.  

Een manier om koolhydraten te 

onderscheiden, is doormiddel van 

classificeren van simpel en complex.  
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Simpele koolhydraten zijn: 

- Glucose (dextrose) 

- Fructose (fruitsuiker) 

- Lactose (melksuiker) 

- Maltose (gehydroliseerd zetmeel in bier- 

en malt dranken) 

- Sucrose (tafelsuiker/ rietsuiker) 

 

Complexe koolhydraten hebben drie of meer 

suikers en worden oligosachariden (olgi 

betekent “weinig’) of polysachariden (poly 

betekent ‘veel’) genoemd.  

 

- Oligosachariden vind je in bonen, erwten, 

haver en volkoren granen.  

- Polysachariden omvatten zetmeel. 

Zetmeel vind je in ontbijtgranen, 

aardappelen, peulen en anderen 

groenten.  
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Conclusie:  

Als je dit benadert vanuit calorieën: Dan is 

een koolhydraat, een koolhydraat. Het 

maakt niet uit of je tafelsuiker eet of 

havermout. Wanneer het binnen je 

caloriebehoefte is. Zal je lichaamsgewicht 

afnemen.  

Als je dit benadert vanuit macro- en 

micronutriënten: Dan is er een wezenlijk 

verschil tussen tafel suiker of havermout. 

Havermout bevat vezels, vitamines, 

mineralen.  
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Je hormonen en neurotransmitters zullen 

veel beter geproduceerd worden wanneer je 

havermout eet i.p.v. tafelsuiker.  

 

Als je dit benadert vanuit timing:  

Wanneer je vet% te hoog is (mannen boven 

de 25% en vrouwen boven 30%) dan wil je 

wegblijven van tafelsuiker. Je eet 

havermout. Punt.  

 

Ga wandelen, eet onbewerkte producten 

binnen je caloriebehoefte (zoals havermout), 

behaal je eiwitdoel en train voor maximale 

spiermassa. Daarbij ga je straks berekenen 

hoeveel koolhydraten jij kan eten.  

 

Een laag vet% en een hoog gehalte aan 

spiermassa zorgt ervoor dat je efficiënter 

om kan gaan met nutriënten, waaronder 

koolhydraten.  
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Je lichaam slaat koolhydraten op in 

spiermassa en de lever. Wanneer die “vol” 

zijn slaat je lichaam de overtollige 

hoeveelheid “energie” (overschot aan 

koolhydraten in dit geval) op als vet massa.  

 

Rekensom:  

Je lichaamsgewicht – je vet% = je vetvrije massa.  

 

Je haar en hagels groeien niet zodanig dat ze 

verschil maken op de weegschaal. Er bestaat 

ook niet zoiets als “zware botten” en 

wanneer je een begin weging doet om je 

koolhydraattolerantie te testen maakt vocht 

ook niets uit.  

Wanneer je zwaarder weegt of hetzelfde 

gewicht blijft op de weegschaal en je vet% 

gaat naar beneden. Dan kom je spiermassa 

aan.  

Een laag vet% en veel spiermassa = veel 

kunnen eten.  
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Toepassing?  

Doe de test hoeveel koolhydraten jij kan 

eten zonder deze hoeveelheid op te slaan als 

vet massa.  

 

Vetvrije massa bepalen in 3 stappen.  

1. Bepaal je vet%.  

 

2. Weeg jezelf op de weegschaal.  

3. Je lichaamsgewicht – je vet% = je vetvrije 

massa.  
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Deze vet vrije massa ga je gebruiken om de 

grammen koolhydraten te bepalen die je 

gaat eten. 

 

Bijvoorbeeld:  

95kg met 10% vet = 85,5kg vetvrije massa.  

Dat is 9,5kg vetmassa. En 85.5 kg vetvrije 

massa.  

1x 85,5 = 85.5 gram koolhydraten per dag. 

2x 85,5 = 171 gram koolhydraten per dag. 

3x 85,5 = 256,5 gram koolhydraten per dag.  

 

Of:  

75kg met 20% vet = 60kg vetvrije massa.  

Dat is 15kg vetmassa en 60kg vetvrije 

massa.  

1x 60 = 60 gram koolhydraten per dag. 

2x 60 = 120 gram koolhydraten per dag.  

3x 60 = 180 gram koolhydraten per dag.  
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Een week indeling bij een hoog vet% 

(mannen 25% en vrouwen 30% of meer)  

Dag Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

1 Geen 

koolhydraten 

Geen 

koolhydraten 

Geen 

koolhydraten 

2x 

 

2 Geen 

koolhydraten 

Geen 

koolhydraten 

Geen 

koolhydraten 

Geen 

koolhydraten 

3 Geen 

koolhydraten 

1x 1x Geen 

koolhydraten 

4 1x Geen 

koolhydraten 

2x 2x 

5 Geen 

koolhydraten 

Geen 

koolhydraten 

Geen 

koolhydraten 

3x 

 

6 Geen 

koolhydraten 

1x Geen 

koolhydraten 

Geen 

koolhydraten 

7 1x 2x 1x Geen 

koolhydraten 

Je hebt in dit programma geleerd dat je niet 

afhankelijk bent van koolhydraten en je hebt 

gevoeld en ervaren hoe het is om de gehele 

dag vetten en eiwitten te eten. Ook te veel 

vetten eten kunnen zorgen voor een 

overschot aan energie waardoor je aankomt 

in vetmassa.  

Blijf deze strategie toepassen en blijf je 

calorieën bijhouden. Zorg ervoor dat je 

vetvrije massa nooit “overvol” raakt door het 

eten van “te veel koolhydraten” waardoor je 

vetmassa aankomt.  
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Week indeling bij een laag vet%  

Je gaat opbouwen naar 3 keer je vetvrije 

lichaamsgewicht aan koolhydraten per dag.  

Dag Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 

1 Geen 

koolhydraten 

Geen 

koolhydraten 

2x 3x 

 

1x 

2 Geen 

koolhydraten 

2x  

 

Geen 

koolhydraten 

1x 2x 

3 1x  Geen 

koolhydraten 

1x 1x 3x 

4 Geen 

koolhydraten 

Geen 

koolhydraten 

2x 3x 3x 

5 Geen 

koolhydraten 

2x  Geen 

koolhydraten 

1x 

 

1x 

6 1x 

 

Geen 

koolhydraten 

1x 1x 2x 

7 Geen 

koolhydraten 

1x 1x 3x 3x 

Je hebt nu waarschijnlijk wel ervaren wat 

koolhydraten doen voor je prestatie met 

krachttraining en je kan nu zelf toepassen 

hoe jij je koolhydraten kan eten rondom je 

prestatie.  

Hou je vet% in de gaten door naar de spiegel 

te kijken en hou je lichaamsgewicht in de 

gaten door op de weegschaal te staan.  
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Een aantal leuke onderzoeken 

Vrije keuze en koolhydraattolerantie.  

Effect of Allowing Choice of Diet on Weight 

Loss: A Randomized Trial - PubMed (nih.gov) 

 

Vrouwen reageren emotioneel beter, soms 

beter op een koolhydraat arm dieet.  

Age and gender differences in preferences 

for rational and experiential thinking - 

ScienceDirect 

 

Mensen die krachttraining doen zijn veel 

beter in het reguleren van insuline.  

Acute exercise ameliorates differences in 

insulin resistance between physically active 

and sedentary overweight adults (nih.gov) 
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