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Natuurlijke bronnen van eiwitten 

 

 

Waarom zijn eiwitten belangrijk? 

Eiwitten zijn onmisbare bestanddelen van een goede voeding. Eiwitten vormen samen met 

koolhydraten en vetten de belangrijkste voedingsstoffen. Het is dus een vorm van brandstof waaruit 

je dus energie kan halen. 

Ook zijn ze zijn een belangrijke bouwstof voor het menselijk lichaam. Eiwitten zijn opgebouwd uit 

kleine deeltjes, nl. aminozuren. Voorbeelden zijn o.a. arginine, carnitine, glutamine, … Deze zijn dan 

weer heel belangrijk voor je lichaam omdat ze essentieel zijn voor elk stofwisselingsproces. Heel wat 

welvaartsziekten zoals overgewicht, hoge cholesterol, diabetes, slaapstoornissen, erectiestoornissen 

of artrose zijn gedeeltelijk het gevolg van stofwisselingsstoornissen. Iets meer in detail… 

Eiwitten zijn onder andere belangrijk voor het opbouwen van spiermassa maar bijvoorbeeld ook voor 

spierherstel na een zware fysieke inspanning. Ze spelen dus zeker een belangrijke rol in de groei, 

onderhoud en het herstel van weefsels in je lichaam.  

Eiwitten vormen ook antilichamen die je nodig hebt in de strijd tegen virussen en bacteriën. Je kan 

dus een verminderde weerstand hebben als je te weinig eiwitten opneemt. 

Eiwitten, en meerbepaald hemaglobine, spelen dan weer een rol in de zuurstoftransport in je 

lichaam. Die zuurstof heb je nu éénmaal nodig om te (over)leven! 
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Wat met een eiwitrijk dieet of proteïnedieet? 

WordFit raadt je niet direct aan om te beginnen met een eiwitdieet of (beter bekend onder de naam) 

proteïnedieet. Voordeel aan dit soort dieet is in ieder geval dat je al zeker niet je eigen spieren gaat 

afbreken. Eiwitten zorgen namelijk mee voor het aanmaken van spieren. Maar er zijn ook heel wat 

nadelen verbonden aan een proteïnedieet. Zo kan dit leiden tot onder andere overgevoeligheid van 

je nieren, een te hoog cholesterolgehalte, grote schommelingen in je bloedsuikerspiegel en 

bijvoorbeeld ook een slecht ruikende adem. 

Ook is er nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van het systematisch nuttigen van 

proteïneshakes. Zo’n eiwitpoeders bevatten namelijk veel kunstmatige zoetstoffen, 

conserveringsmiddelen en soms zelfs hormonen en antibiotica, soms zelfs afkomstig uit  de veeteelt. 

Dus raadt WordFit je aan om zoveel mogelijk eiwitten op te nemen uit natuurlijke producten.  

Sowieso is WordFit geen voorstander van een dieet. Dat insinueert dat je een bepaalde periode 

bepaalde dingen niet of juist meer gaat eten en dat houdt je toch niet vol! Daarom is het belangrijk 

om zoveel mogelijk te variëren en met niets te overdrijven. 

 

Hoeveel eiwitten heb je nodig?  

Volwassen personen hebben gemiddeld ongeveer 0,8 g eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig. 

Sommige groepen hebben wat meer nodig. Dat zijn vegetariërs, kinderen, zwangere vrouwen, 

vrouwen die borstvoeding geven, mensen met bepaalde aandoeningen, bij het genezen van wonden 

en kracht- en duursporters. Een gebalanceerde voeding bevat ten minste 10, en maximaal 25 procent 

van de energie van de totaal geconsumeerde voeding als eiwit. 

 

Maar waar zitten eiwitten nu eigenlijk in?  

Hierbij geven we je een overzicht van eiwitrijke voeding die past binnen een gezond 

voedingspatroon.  

� Vis is heel eiwitrijke voeding 

Vis behoort tot de gezondste eiwitrijke voeding. Vis bevat tussen de 6 en 18 procent eiwitten. 

Vis-eiwitten zijn bovendien goed verteerbaar omdat het spierweefsel van vissen relatief 

weinig bindweefsel-eiwitten bevat zoals collageen & elastine. Eiwitrijke vissoorten zijn onder 

meer:  

 Zalm 

 Tonijn 

 Makreel  

 Forel 

 Sardines 

 Haring 

 Tong  

 Kabeljauw 
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Ook schaaldieren (krab, kreeft, garnalen) en schelpdieren (mosselen, oesters) bevatten heel 

veel eiwitten. Zowel vis als schaal- en schelpdieren behoren dus tot de eiwitrijke voeding. 

Over het belang van regelmatig vis eten schreef WordFit eerder ook al een artikel. Lees het 

hier. 

 

� Vlees behoort tot de eiwitrijke voeding 

Vlees is zeker ook eiwitrijke voeding. Wel moet je er rekening mee houden dat verwerkt 

vlees (gehakt, worstjes, hamburgers, …) veel ongezonde verzadigde vetten en transvetten 

bevatten. Sowieso raadt WordFit je aan zo weinig mogelijk bewerkte producten te eten maar 

zoveel mogelijk puur en onbewerkt voedsel te eten. Deze vleessoorten bevatten heel wat 

eiwitten: 

 Kipfilet 

 Kalkoenfilet 

 Rundvlees (rosbief, ossenhaas, tournedos & lendebiefstuk 

 Varkensvlees (varkenshaas en varkensfilet) 

 Lamsvlees (lamshaasje en ribstuk) 

 Paardenvlees (paardenbiefstuk & gerookt paardenvlees) 

 Wild (hert, zwijn, konijn, eend, fazant, patrijs, …) 

Je hoeft niet elke dag vlees te eten om voldoende eiwitten op te nemen. Hieronder vindt je 

nog heel wat voeding die heel wat eiwitten bevatten.  

 

� Zuivel is eiwitrijk voedsel 

Zuivel bevat volop melkeiwitten en behoort dan ook tot de eiwitrijke voeding. Sommige 

mensen reageren wel negatief op gewone melk van de koe. Sowieso bevat deze veel 

verzadigde melkvetten. Maar in onderstaande voedingsmiddelen vind je ook heel wat 

eiwitten:  

 Magere yoghurt 

 Magere kaas 

 Kefir  

 Karnemelk 

 Magere kwark 

Sowieso raadt WordFit je aan zoveel mogelijk te variëren wat betreft je voeding. Dus ook met 

zuivelproducten. 
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� Sommige groenten zijn eiwitrijk 

Je zou het misschien niet direct verwachten maar ook bepaalde groenten behoren tot de 

eiwitrijke voeding. Vooral bonen en peulvruchten bevatten heel wat eiwitten. Denk hierbij 

aan:  

 Sojabonen (tofu, tempeh, seitan en sojaburgers) 

 Kapucijners (= velderwt) 

 Linzen 

 Split- en kikkererwten 

 Witte en bruine bonen 

 Tuinbonen 

 Pindanoten (wel degelijk een peulvrucht en geen noot…) 

Naast peulvruchten bevatten ook mais, boerenkool en aardappelen relatief veel eiwitten.  

 

� Andere plantaardige eiwitten 

Naast klassieke eiwitrijke groenten zijn er allerlei plantaardige en semi-plantaardige 

voedingsmiddelen die ook eiwitten bevatten. Denk daarbij aan de volgende producten:  

 Kiemgroenten: taugé, waterkers, alfalfa, fenegriek en lijnzaadkiemen 

 Zeewier: nori, kelp, kombu, wakame, chlorella  en spirulina 

 Paddenstoelen: champignons, shiitakes en oesterzwammen 

 Noten: amandelen, kastanjes, hazelnoten en beukennoten 

 Pitten en zaden: sesam, lijnzaad, chiazaad, zonnebloempitten en pijnboompitten  

Meer info hierover vind je hier. 

 Boekweit, havermout, quinoa en teff 

 

� Eieren zijn uiteraard ook eiwitrijk 

De bekendste eiwitrijke voeding is waarschijnlijk het kippenei. Eieren zijn namelijk zeer rijk 

aan voedingseiwitten. Andere eieren die kunnen bijdragen aan een eiwitrijke voeding zijn:  

 Eenden- en ganzenei 

 Struisvogel- en kwartelei 

 Kaviaar of viskuit 

Eieren bevatten naast eiwitten ook wel wat vetten en cholesterol. Over het algemeen wordt 

daarom afgeraden om meer dan 1 ei per dag te eten. Het maximaal aantal eieren per week 

zou dus 7 zijn als is de wetenschap het hier lang niet over eens. Zoals met alles: met niet 

overdrijven en dus alles met mate! 
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� Is er ook eiwitrijk fruit? 

Er is helaas geen fruit dat echt tot de groep eiwitrijke voeding kan worden gerekend. Er zijn 

echter wel fruitsoorten die beduidend meer eiwitten bevatten dan alle overige fruitsoorten. 

Voorbeelden van (relatief) eiwitrijk fruit zijn:  

 Bessen (aalbes, rode bes, kruisbes & zwarte bes) 

 Avocado 

 Banaan 

 Mango 

 Aardbeien 

Fruit wordt binnen veel eiwitrijke diëten verboden vanwege de hoge concentratie 

koolhydraten. Maart zoals eerder in dit artikel aangegeven is WordFit sowieso geen 

voorstander van welke vorm van diëten dan ook. Fruit maakt dan ook zeker wel deel uit van 

een gezonde, evenwichtige voeding. Het bevat namelijk talloze essentiële vitamines en 

mineralen en fruit is bovendien rijk aan voedingsvezels. 

 

 

Concluderend 

WordFit raadt je sowieso aan zoveel mogelijk te variëren wat betreft je voeding. Dus ook met deze 

voedingsmiddelen die eiwitten bevatten. Door regelmatig dingen uit deze lijst in je voeding te 

integreren ga je voldoende essentiële eiwitbouwstenen (aminozuren) binnenkrijgen. Deze 

aminozuren heeft je lichaam nu éénmaal nodig om te kunnen blijven functioneren. 

 

Redactioneel 

Deze informatie maakt deel uit van het WordFit-voedingsplan. Daarmee biedt WordFit je stap per 

stap een overzicht van wat en hoe je best eet om te gaan bruisen van energie (en indien nodig 

gewicht te verliezen). Meer info bekomen en inschrijven kan via www.wordfit.be 

 

 

 

 

 

 

 


