
SPORTEN MET COELIAKIE 

“My life has changed becau-

se I now eat the right foods 

for my body. I feel fresher, 

more alert and more energe-

tic than I have in my life. You 

certainly don’t have to be a 

tennis pro to make the chan-

ges I did to improve your bo-

dy, your health and outlook 

on life.”  

Nr1 in tennis Novak Djokovic 
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Coeliakie, gedaan met sporten? 
Nieuwe patiënten komen terecht in een nieuwe leefomgeving. Een glutenvrije leef-

omgeving met heel veel vragen zoals ’Wat is de ziekte juist?’ ’Hoe ga ik er mee 

om?’ en vooral ’Wat mag ik nu eten?’. Voor mensen met coeliakie is die laatste 

vraag in het begin moeilijk zelf te beantwoorden. Aan de hand van dit artikel trach-

ten we de coeliakiepatiënten die intensief sport beoefenen, een antwoord te bieden 

op deze vragen. Zodat uw sportieve prestaties en uw dagdagelijks leven niet hoe-

ven te lijden onder de ziekte. Coeliakie, so what? 

Wat is coeliakie? 
Coeliakie is een auto-immuunziekte met een intolerantie voor gluten. Gluten komt 

voor in tarwe, rogge, gerst, kamut, spelt en de daaruit verwerkte voedings-

middelen.  Haver is ook verboden aangezien het risico op contaminatie met andere 

granen te groot is. Als mensen met de intolerantie toch gluten consumeren, treedt 

er een afwijkende immuunrespons op, gericht tegen de gluten met een chronische 

ontsteking van de dunne darmwand met beschadiging van het dunne darmslijm-

vlies en afvlakking van de villi*, die instaan voor een betere absorptie van de nutri-

ënten. Hierdoor daalt de absorptie en dit kan dus leiden tot ondervoeding en defici-

ëntieverschijnselen. (1) 

De typische symptomen:  

Diarree, gewichtsverlies,  constipatie, flauw voelen, opgezette buik, misselijkheid, 

verteringsstoornissen, osteoporose, amenorroe (wegblijven van menstruatie),  

bloedarmoede,  groei achterstand, …  

Doordat de symptomen zo variabel zijn en in allerlei combinaties voorkomen, is 

coeliakie vaak een niet herkend fenomeen. De diagnose kan dus lang uitblijven. (2) 
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Glutenvrije voeding 
De behandeling van de ziekte houdt in dat de patiënt een strikt glutenvrij dieet 

levenslang moet volgen. Alle voedingsmiddelen die de reeds vermelde glu-

tenbevattende granen bevatten moeten vermeden worden. Haver wordt ook ver-

boden omdat het risico op contaminatie met andere granen te  groot is.  (3)       

 

Het is dus belangrijk om de kennis rond  glutenbevattende en –vrije voedingsmid-

delen, verpakkingen en ingrediënten te vergroten zodoende u altijd weet wat u wel 

en niet mag eten. Denk maar aan restaurantbezoeken of familie-etentjes. De hulp 

inroepen van een erkende diëtist kan hierbij zeer zinvol zijn.  

 

Uiteraard is het niet eenvoudig om de gewoonte van brood en deegwaren plots 

aan de kant te schuiven maar gelukkig zijn er veel natuurlijke glutenvrije voedings-

middelen beschikbaar zoals rijst, maïs, quinoa, gierst, groenten, fruit en aardappe-

len. Naast deze natuurlijke producten is er ook al een ruim aanbod van glutenvrij 

vervaardigde voedingsmiddelen. 

Wanneer de gluten vermeden worden zullen na een tijdje de symptomen  

verdwijnen, de serologische waardes zullen zich herstellen en de villi in de darm 

zullen genezen waardoor de nutriënten beter opgenomen kunnen worden. 

Wat niet? 
Tarwe, gerst, rogge, spelt, kamut, triticale, haver (te groot risico op contaminatie), 

bulgur, couscous en alle voedingsmiddelen die hiermee vervaardigd zijn zoals 

brood, pizzabodems, pasta’s, muesli, bier, … (4) 

Wat wel? 
Alle natuurlijke glutenvrije voedingsmiddelen en degene die voorzien zijn van de 

claim ‘glutenvrij’. Granen: maïs, rijst, gierst, aardappelen, peulvruchten,  

amaranth, quinoa, boekweit, teff, tapioca, maniok en sorghum. Fruit, niet bereide-

groenten, zuivere melkproducten, niet bereid vlees, -vis, ei, oliën, boter, … (4) 

Voorbeeld- 
dagschema: 
Ontbijt:  

Thee, koffie of melk 

Glutenvrij brood met honing 

Stuk fruit 

Tussendoor: 

Yoghurt, stuk fruit 

Middag:  

Bruine rijst met kip en prinses-

senboontjes 

Tussendoor: 

Thee, koffie of melk met glu-

tenvrij koekje, yoghurt of fruit 

Avond: 

Groentesoep met zelfgemaakt 

glutenvrij brood en beleg 

 

   Logo: glutenvrij 



De Actieve 
Voedingsdrie-

hoek 

Een gezonde (sport)

voeding is gebaseerd op 

de actieve voedingsdrie-

hoek.  

 

Beweging: extra ener-

gieverbruik is noodzake-

lijk om de balans input-

output in evenwicht te 

houden  

Water: min1.5l water 

per dag is aanbevolen 

Graanproducten en 

aardappelen: zijn de 

koolhydraatbronnen die 

de nodige hoeveelheid 

energie leveren 

Groenten en fruit: be-

vatten vezels, vitamines 

en mineralen die noodza-

kelijk zijn 

Melk en calciumverrijk-

te sojaproducten: melk, 

kaas, yoghurt en sojapro-

ducten zorgen voor de 

nodige calciuminname 

Vlees, vis, ei en ver-

vangproducten: 100g is 

eigenlijk genoeg 

Smeer– en bereidings-

vet: mag zeker niet ver-

meden worden maar de 

juiste producten moeten 

matig gebruikt worden  

Restgroep: frisdrank, 

snoep, chocolade, chips, 

enz. zitten in de restgroep 

en zijn niet nodig in een 

gezonde voeding  

(5) 
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Sportvoeding  
Bij fysieke inspanningen maakt het lichaam hoofdzakelijk gebruik van koolhydraten en 

vetten als brandstofbron. Hoe hoger de intensiteit, hoe hoger de koolhydraatverbranding. 

Bij een te kort aan koolhydraten worden ook eiwitten als brandstofbron gebruikt.  

Voeding bij krachtsport (vb. powerliften) 

Dit zijn korte, intensieve inspanningen. Koolhydraten zijn dus de belangrijkste energie-

bron. In de krachtsportwereld wordt vaak de meeste aandacht geschonken aan de eiwit-

ten, het belang van de koolhydraten wordt veelal vergeten. Onterecht! Deze brandstof 

zorgt voor een snelle en efficiënte energielevering. Als te weinig koolhydraten geconsu-

meerd worden, is de glycogeenvoorraad beperkt. Wanneer deze opraakt, schakelt het 

lichaam over op vet– en eiwitverbranding. Dit zijn minder efficiënte energiebronnen. Hoe 

minder koolhydraten geconsumeerd worden, hoe lager de glycogeenvoorraad, hoe meer 

eiwitten verbrand worden, hoe slechter de opbouw en herstel van het spierweefsel!  De 

aanbeveling voor krachtsporters is 5-7g kh/kgLG/dag*. (6) 

 

Vetten zijn in de sportwereld meestal taboe, terwijl het lichaam er zeker nood aan 

heeft . Het is essentieel om de in vet oplosbare vitamines  A,D,E,K op te kunnen nemen, 

hiernaast levert vet energie bij laag-intensieve inspanningen, het is een smaakgever aan 

de voeding en ze bevatten de belangrijke omega-3 vetzuren. Deze stimuleren de ener-

gieproductie, de afgifte van groeihormoon en ze helpen bij het transport en de werking 

van hormonen, eiwitten en enzymen. Maar natuurlijk is een grote inname niet gewenst, 

de behoefte aan de goeie vetzuren wordt gedekt door een inname van 20-30 energie-

procent*. (6) 
 

 



Eiwitten staan meestal centraal in de voeding van de krachtsporter maar dit 

is meestal negatief overdreven. Eiwitten zorgen zeker voor de opbouw en herstel 

van spierweefsel, maar de gedachte: ‘hoe meer, hoe beter’ gaat niet op. Het zijn 

ook energieleveranciers en als er teveel van geconsumeerd wordt, wordt dit ook  

in vet omgezet. Een kleine inname net voor en meteen na de training doet het 

herstel wel ten goede. De aanbeveling voor de krachtsporter van 1.5 à 2g per kg 

lichaamsgewicht wordt met een gezonde westerse voeding wel gehaald. (6) 

Voeding bij duursport (vb. triathlon) 

Ook hier zijn koolhydraten de belangrijkste energiebron. De glycogeenvoorraad is 

dus de beperkende factor.  Zoals reeds beschreven, zal het lichaam overschake-

len op vet– en eiwitverbranding wanneer de glycogeenvoorraad op is. Het  

maximale prestatievermogen zal dus niet meer bereikt worden. De aanbeveling 

voor duursporters ligt daarom iets hoger dan bij krachtsporters, namelijk 60 ener-

gieprocent*. Absoluut wil dit zeggen: 6-10g kh/kgLG/dag*.  

Bij duursporten wordt er vaak ook getraind op een matige intensiviteit, de vet-

verbranding zal hierdoor ook gebruikt worden om energie te leveren. De vet-

voorraad in het lichaam is echter groot genoeg om deze energie te leveren. De 

aanbeveling is hier ook 20-30 energieprocent*.  

 

De aanbeveling voor eiwitten is voor duursporters 1.2-1.6g/kgLG/dag*. Dit is 

ook iets hoger dan normaal omdat blijkt dat eiwitten toch vaak als energiebron 

gebruikt worden. Het gebruik van eiwitten in combinatie met koolhydraten met-

een na de inspanning zal het herstel bevorderen (vb. magere chocomelk)  (6) 

Voeding bij team– en spelsport (vb. volleybal) 

Bij deze groep atleten blijkt dat de koolhydraatinname meestal onvoldoende is, 

terwijl ook hier de meeste energie geleverd wordt uit koolhydraatverbranding. 

De aanbeveling is 55 energieprocent. Een cijfer dat tussen de aanbeveling van 

kracht- en duursporters ligt.  De vet– en eiwitaanbeveling is respectievelijk 20-

30 energieprocent en 1.2 à 1.5g/kgLG/dag*, dit om dezelfde redenen als bij 

kracht en duursporters.  (6) 

 

Goeie glutenvrije 

bronnen van... 

Koolhydraten: aardappelen, 

glutenvrij brood, quinoa, brui-

ne rijst, amaranth,… maar ook 

sommige groenten en fruit.  

Eiwitten: mager vlees, vis, 

eieren, magere melk, yoghurt, 

kaas, sojaproducten,…  

Vetten: olijf-, zonnebloem-, 

olie, minarine met laag gehalte 

verzadigde vetzuren, vette vis 

(zalm), avocado, ... 

What to do?  

Eet veel koolhydraatrijke producten, let op je vetinname (welke vetten en hoe-

veel), eet voldoende magere eiwitrijke producten maar overdrijf niet, let op de 

timing van de eiwitinname (voor & na training), eet gevarieerd, drink veel water. 

What to do? 

Eet bij elke maaltijd koolhydraatrijke pro-

ducten, tijdens trainingen ook de koolhydra-

ten aanvullen, let op je vetinname, consu-

meer voldoende eiwitten, let hierbij ook op de 

timing (na training), eet gevarieerd en drink 

veel water. 

What to do?  

Eet voldoende koolhydraatrijke producten, bij 

intensieve balsporten ook koolhydraten aan-

vullen tijdens de inspanning, beperk de vetin-

name en kies de goeie vetten (olijfolie, minari-

ne met laag gehalte verzadigde vetten,…), 

eet voldoende magere eiwitrijke producten en 

let ook op de timing (na), eet gevarieerd en 

drink veel water. 



Verklarende woordenlijst: 

Villi: uitstulpingen op de darmwand die zorgen voor een oppervlaktevergroting die de opname bevordert 

kh/kgLG/dag: koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht per dag 

Energieprocent:  (En%) is het aandeel dat een voedingsstof levert aan het totaal aantal calorieën ofwel de totale energie-inname 
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