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Onderstaande vragen zullen je helpen om te ontdekken hoe je lichaam 
koolhydraten verteert.

Kies bij elke vraag het antwoord dat het best bij je past en tel daarna 
alle ‘a’, ‘b’ en ‘c’ op.

QUIZ: 
ONTDEK JOUW 
KOOLHYDRAATTOLERANTIE

01. Als je in gewicht bijkomt, waar sla je vetten meestal op?
 a. Overal in mijn lichaam, mooi verspreid
 b. Vooral aan mijn heupen, billen en dijen
 c. Rond mijn buik

02. Hoe gemakkelijk val je af?
 a. Ik ben van nature eerder mager en val gemakkelijk af; het is moeilijker 
  om in gewicht bij te komen
 b. Ik heb niet zoveel moeite om af te vallen als ik gezond eet, maar ik kom 
  wel gemakkelijk bij als ik niet op mijn voeding let
 c. Ik vind het heel moeilijk om gewicht te verliezen; ik moet echt heel streng 
  zijn als ik enkele kilo’s kwijt wil



3   ONTDEK JOUW KOOLHYDRAATTOLERANTIE - QUIZ

03. Heb je vaak zin in zoet?
 a. Nee, ik heb bijna nooit last van ‘suiker cravings’
 b. Als ik gezond eet met veel groenten en kwaliteitsvolle eiwitten heb ik 
  niet zoveel behoefte aan zoete tussendoortjes, behalve ‘die tijd van de 
  maand’ misschien ;-)
 c. Ik heb elke dag zin in zoet, ook als ik nog maar net gegeten heb; 
  suiker werkt echt verslavend

04. Hoe voel je je tussen je maaltijden door?
 a. Ik voel me goed, drie hoofdmaaltijden zijn meer dan voldoende om me 
  voldaan te voelen
 b. Ik kan wel 3 à 4u verder zonder iets te eten als ik genoeg water of thee 
  drink
 c. Als ik binnen de 2u geen tussendoortje neem, voel ik me vaak wat slap 
  of beverig en heb ik meer moeite om me te concentreren
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05. Hoe lang duurt het voor je weer honger krijgt of behoefte hebt aan een 
tussendoortje na een maaltijd rijk aan snelle koolhydraten zoals brood, pasta, 
frietjes of witte rijst? 
 a. Ik kan minstens 4u verder tot mijn volgende maaltijd
 b. Ik voel me een uurtje of twee voldaan maar daarna krijg ik alweer zin 
  in een snack
 c. Na een half uur voel ik me alweer hongerig; ik kan precies nooit genoeg 
  krijgen van snelle koolhydraten om me voldaan te voelen, alsof ik met 
  een ‘leeg’ gevoel blijf zitten; de rest van de dag ervaar ik ook meer zin 
  in zoet

06. Moet je enorm op de rem gaan staan en jezelf inhouden als je snelle 
koolhydraten of suikers eet, omdat je anders veel te grote porties zou eten?
 a. Nee, ik eet gewoon tot ik me voldaan voel
 b. Soms wel, omdat ik me minder snel voldaan voel wanneer ik geraffineerde 
  koolhydraten eet
 c. Ja want ik zou blijven eten; mijn maag is precies een bodemloze put 
  wanneer ik snelle koolhydraten eet
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07. Hoe verteer je zetmeelrijke koolhydraten (zoals brood, pasta, klassieke 
ontbijtgranen en witte aardappelen of aardappelproducten)?
 a. Ik verteer ze heel goed
 b. Soms voel ik me wat opgeblazen of heb ik wat meer moeite om naar 
   het toilet te gaan als ik gluten/granen eet, maar met aardappelen heb ik 
  geen problemen 
 c. Ik heb last van een opgeblazen gevoel, lucht in mijn darmen en/of 
   constipatie na eender welke zetmeelrijke koolhydraten; soms voelen mijn 
   gewrichten ook stijf aan alsof ik artrose heb

08. Hoe zijn je concentratie en helderheid nadat je zetmeelrijke koolhydraten 
gegeten hebt?
 a. Ik kan me perfect concentreren en voel me heel normaal
 b. Ik kan me iets moeilijker concentreren maar als ik extra mijn best doe 
  om me te focussen lukt het wel
 c. Het voelt alsof er precies een ‘mist’ in mijn hoofd hangt; het is heel moeilijk 
  om me te focussen en zo mijn werk gedaan te krijgen

09. Hoe is je fysieke energie nadat je zetmeelrijke koolhydraten gegeten hebt?
 a. Mijn energie blijft mooi stabiel
 b. Ik voel me vaak wat moe of loom als ik teveel zetmeelrijke koolhydraten 
  eet, maar een klein beetje kan geen kwaad
 c. Ik zou het liefst in mijn bed kruipen voor een siesta
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10. Hoe voel je je mentaal nadat je snelle koolhydraten of suiker gegeten hebt?
 a. Mijn humeur blijft gewoon stabiel, ik merk niet echt een verschil
 b. Ik word er wel even wat ‘happy’ of ‘high’ van maar het verschil is nu ook 
  niet zo groot; het is niet dat ik een uurtje later in een put val of zo
 c. Ik krijg eerst een enorme boost en word vaak hyper zoals een duracell 
  konijn met ADHD maar een uur later kan mijn humeur alweer de dieperik 
  inzakken en voel ik me soms wat ‘down’ of slechtgezind

11. Reageert je lichaam overgevoelig op een of meerdere van onderstaande?
 • Lactose (alle melkproducten behalve echte boter)
 • Gluten (in brood, ontbijtgranen, koekjes… in het bijzonder op basis 
  v an tarwe, spelt en rogge)
 • Ui, spruitjes, bloemkool en andere koolsoorten
 • Sommige soorten fruit
 • Peulvruchten zoals kikkerwten, linzen, zwarte bonen…

 a. Nee, niet echt
 b. Op 1 of 2
 c. Bijna allemaal
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KO O S  J E  H E T VA A KST ‘A’ ? 
Dan heb je een hogere koolhydraattolerantie en kan je lichaam 
waarschijnlijk beter overweg met wat meer trage koolhydraten of 
‘koolhydraatboost-momenten’. Vooral het ectomorf lichaamstype 
(van nature dun) valt in deze groep.

KO O S  J E  H E T VA A KST ‘ B ’ ? 
Dan heb je een gemiddelde koolhydraattolerantie. Experimenteer 
met een gematigde low carb levensstijl om te zien hoe je lichaam 
reageert qua vertering, en hoe je je (gewichts)doelen het gemakke-
lijkst bereikt (met minder of meer koolhydraten).

KO O S  J E  H E T VA A KST ‘ C ’ ? 
Dan heb je een lage koolhydraattolerantie. In dit geval kan je 
kiezen om te beginnen met een keto-kuur of een striktere low carb 
levensstijl met max. 50 g koolhydraten per dag. Vooral het endomorf 
lichaamstype (van nature ronder en breder) valt in deze groep, als-
ook de mesomorf types met een lage koolhydraattolerantie.

Meer informatie over hoe je hier praktisch mee aan de slag kan 
gaan vind je in het extra eBook ‘Bonus Masterclass, ontdek jouw 
koolhydraattolerantie’ dat je bij de video kan downloaden en ook 
terugvindt bij het overzicht van alle PDF’s in het Food Freedom  
programma.


