Schijnwerper op
Ontbijten

Snel naar school of werk, of gewoon

Start van de dag

geen trek hebben: er kunnen diverse

periode (8-12 uur) niets te hebben gegeten. Ontbijten voorziet

redenen zijn waarom het ontbijt er

starten en de hele ochtend zowel lichamelijk als geestelijk actief

bij veel families soms bij inschiet. Het

Het ontbijt is de eerste maaltijd van de dag, na een lange
het lichaam van energie en nutriënten om de dag goed te
te kunnen zijn (Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGL), 2018).
Er zijn aanwijzingen dat ontbijten een gunstig effect heeft op

loont echter om stil te staan bij het

de metabole gezondheid (Bi et al., 2015; Williams et al. 2013;

ontbijt. Want een gezond en gevarieerd

voelen en ook op lange termijn gezond en fit te blijven. Hoewel

ontbijt levert energie en nutriënten om

wordt tussen ontbijten en een gezond gewicht (Blondin et al.,

de dag goed te starten. En jong geleerd

wordt dit beeld in interventiestudies2 tot nu toe niet duidelijk

is oud gedaan!

Maki et al., 2016), een belangrijke voorwaarde om je goed te
er op basis van observationeel onderzoek1 vaak een link gelegd
2016; Horikawa et al., 2011; Szajewska en Ruszczynski, 2010),
bevestigd (Leidy et al., 2016). Mogelijk komt dit doordat het
verband tussen een gezond gewicht en ontbijten beïnvloed
wordt door andere leefstijlfactoren, zoals slaapgewoonten,
maaltijdfrequentie en energieverbruik (Blondin et al., 2016,
Dhurandhar, 2016; Brown et al., 2013). Wel zijn er aanwijzingen
uit beide soorten onderzoek (Bi et al., 2015; Williams et al. 2013;
Maki et al., 2016) voor een gunstig effect van ontbijten op het
koolhydraatmetabolisme.

Onderzoek dat de gebruikelijke gewoontes van grote groepen mensen

1

in kaart brengt.
Onderzoek waarbij er iets veranderd wordt aan gewoontes (bv. het

2

ontbijtgedrag, of soort ontbijt) van de onderzoekgroep.

Actief bij de les

Een gezond ontbijt

Ook naar ontbijten en leerprestaties van met name

Voedingsrichtlijnen wereldwijd adviseren een gezond

kinderen wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan.

ontbijt, met koolhydraten, eiwitten, voedingsvezel en

Drie recente systematische reviews van interventiestudies

vitamines en mineralen voor diverse lichaamsprocessen.
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wijzen uit dat kinderen die ontbijten op korte termijn iets
betere domein specifieke leerresultaten laten zien bij taken

In België raadt het Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGL)

waarvoor aandacht, geheugen en planning & organisatie

aan om graanproducten als basis van het ontbijt te nemen,

belangrijk zijn (Hoyland et al., 2009; Edefonti et al., 2014;

zie figuur 1 en 2. Bij voorkeur de volkorenvarianten, zoals

Adolphus et al., 2016). Deze bevindingen worden ondersteund

volkorenbrood. Als broodbeleg wordt fruit, groenten,

door twee reviews uit 2008 en 2016 (Ells et al., 2008;

notenpasta of peulvruchtenspread aangeraden. Of ei,

Adolphus et al., 2016).

mozzarella, cottage cheese of vis. Het VIGL adviseert de
vleesconsumptie te minimaliseren tot een maximaal 1 keer

Nutriënten op peil

per dag en boter te vervangen door zachte margarine of

Een goed ontbijt zorgt voor een hogere inname van essentiële

minarine. (VIGL, 2018)

nutriënten en nieuwe energie voor de dag. Peilingen uit het
Verenigd Koninkrijk (2008-2012) en de Verenigde Staten

Gezonde aanvullingen voor het ontbijt zijn (ongesuikerde)

(1999-2006) bestudeerden de inname van voedingsstoffen

melkproducten als melk of witte yoghurt. Melk bevat

en energie bij kinderen en adolescenten die al dan niet

namelijk van nature eiwit, vitamine B2, vitamine B12,

ontbeten (Coulthard et al.,2017; Deshmukh-Taskar et

calcium, fosfor en kalium. Ook vers fruit (bijvoorbeeld

al.,2010). Zoals te verwachten, hadden de ontbijters een

met havermout en melk) is volgens het VIGL een

hogere nutriënten- en energie-inname dan de niet-ontbijters.

gezonde aanvulling. (VIGL, 2018)

Ontbijters kregen bijvoorbeeld meer vezel, foliumzuur, ijzer
en calcium binnen, en voldeden daardoor beter aan de
nationale voedingsaanbevelingen.
Een gezond ontbijt
Melk of ongesuikerd melkproduct
(bv. witte yoghurt of
calciumverrijkt sojaproduct)

Ongesuikerde thee of koffie

Volkoren brood
Zachte margarine
of minarine
Broodbeleg

(bv. platte kaas
of fruit)

FIGUUR 1: Een gezond ontbijt volgens het Vlaams Instituut
Gezond Leven
Een gezond ontbijt
Melk of ongesuikerd
melkproduct

Ongesuikerde thee of koffie

(bv. witte yoghurt of
calciumverrijkt sojaproduct)

Vers fruit
Volkoren, ongesuikerd
graanproduct zoals
muesli of havermout

Een literatuuroverzicht van verschillende wetenschappelijke
publicaties. Indien mogelijk worden de resultaten van de
afzonderlijke onderzoeken samengevat tot één overall
schatting van het bestudeerde effect (meta-analyse).
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FIGUUR 2: Een gezond ontbijt volgens het Vlaams Instituut
Gezond Leven

Belgische kinderen

Samen de maaltijd gebruiken - liefst op vaste tijdstippen

In België worden de ontbijtgewoonten via de landelijke

en in een rustige ontspannen sfeer - is een belangrijk on-

voedselconsumptiepeiling (VCP) in kaart gebracht (VCP

derdeel van de opvoeding (Kind en gezin, 2018). Uit de VCP

2014-2015). Hieruit blijkt dat het grootste deel (80%) van

blijkt dat de meeste Belgische gezinnen (80%) minstens

de Belgen de gewoonte heeft regelmatig (minstens 5 keer

één maaltijd per dag samen aan tafel eten. Echter, slechts

per week) te ontbijten, zie figuur 3. Onder kinderen van

30% geeft aan twee of meer maaltijden per dag samen te

3 tot 6 jaar is het percentage regelmatige ontbijters het

eten. De televisie blijkt sterk aanwezig tijdens de maaltijd in

hoogst (90%), maar dit neemt af in de leeftijdsgroepen

Belgische gezinnen. Zo kijkt slechts 53% van de kinderen

14-17 jaar (67%) en 18-34 jaar (69%). In Wallonië wordt

nooit televisie tijdens het ontbijt, 74% tijdens het middag-

minder vaak (73%) ontbeten dan in Vlaanderen (81%) en

maal en 59% tijdens het avondmaal.

mensen met een normaal gewicht (81%) ontbijten regelma-

Conclusies

tiger dan mensen met overgewicht (75%).
Het percentage regelmatige ontbijters stijgt met het
opleidingsniveau. Kinderen (vooral de jongste) spenderen
de meeste tijd aan het ontbijt en middagmaal, adolescenten
de minste.

zorgt voor een hogere inname van essentiële
• Ontbijt

nutriënten en nieuwe energie voor de dag.

gevarieerd ontbijt bestaat uit graanproducten
• Een


zoals volkorenbrood, volkorenontbijtgranen zonder

Goed voorbeeld doet volgen
Diverse onderzoeken tonen aan dat het (voedings)gedrag

toegevoegd suiker en zout, magere of halfvolle melk

van de ouders bepalend is voor de voedingsgewoonten

en yoghurt en/of fruit. Als broodbeleg wordt fruit,

die jonge kinderen ontwikkelen (Wardle en Cooke, 2008;

groenten, notenpasta of peulvruchtenspread aange-

Scaglioni et al., 2008). Eenmaal aangeleerde voedings-

raden. Of ei, mozzarella, cottage cheese of vis.

gewoontes gaan vaak het hele leven mee (Schwartz et al.,

kopiëren het gedrag van de ouders dat
• Kinderen


2011), en zijn daarom sterk bepalend voor het eetgedrag

daardoor ook sterk bepalend is voor hun eetgedrag

op later leeftijd (Neal et al., 2011). Ontbijt is daarom een

op latere leeftijd. Ontbijten is daarom een goede

goede eetgewoonte voor de gehele familie.

gewoonte voor de hele familie.
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FIGUUR 3 : Percentage van de bevolking (3-64 jaar) dat minstens vijf dagen per week een ontbijt neemt, volgens leeftijd en
geslacht (VCP 2014-2015)
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