
Wil jij één maand geen vlees en vis proberen te eten? 
 
Lees dit document goed door voordat je start met de challenge!  
 
Samengesteld door Kije Brinkhoff van KijFit.  

 
Introductie KijFit 
KijFit is een ‘health movement’ en fysiotherapiepraktijk opgericht door Kije Brinkhoff. We bieden 
allerlei verschillende challenges aan die voor iedereen toegankelijk zijn. Hiermee hopen we zoveel 
mogelijk mensen kennis te laten maken met een duurzamere levensstijl. 
Een belangrijk onderdeel van een duurzamere levensstijl is bewuster leven. Denk aan slaap, voeding, 
sport, activiteit maar ook hoe we omgaan met onze planeet. Dit alles kan bijdragen aan een 
duurzamere levensstijl voor lichaam, geest en planeet. Bij KijFit geloven wij dat een duurzamere 
leefstijl jou fysiek en mentaal sterker maakt. 
 
In dit document bieden wij vanuit KijFit handvaten en kennis om een maand lang plantaardig eten uit 
te proberen. KijFit probeert altijd de meest up-to-date literatuur bij te houden om je eerlijke en 
recente informatie te kunnen bieden. Maar we herinneren je eraan om zelf altijd kritisch te blijven en 
zelf ook onderzoek te doen. 
 
Voordat je begint 
Wat we belangrijk vinden om je voorafgaand aan elke challenge mee te geven, is dat het tijdens de 
challenges niet gaat om de resultaten, maar om de ervaring. Deze uitdaging kan daarom nooit 
worden gezien als de 'gouden standaard’, het is slechts het uitproberen van iets nieuws. Maar de 
kans is groot dat je de komende weken een positieve ervaring zult hebben, omdat je je bewuster 
bent van voeding en een gezondere levensstijl.  
 
Wat je te weten moet komen als je een vegetarisch voedingspatroon wilt starten 
Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de lange- en korte termijneffecten van het nieuwe 
voedingspatroon. Wat wordt je dagelijkse voeding? En wat is het effect op je lichaam? 
Onderzoek daarnaast de risico’s die het mee zich mee kan brengen, zoals tekorten aan een specifieke 
voedingsstof. Vragen die je je van tevoren kunt stellen zijn: 

• Wat vraag je van je lichaam aan dagelijkse energiebehoefte en welk herstel is hier voor 
nodig? 

• Wat voor soort voedingsstoffen heb je het meest nodig om deze dagelijkse behoeften, 
zoals sport(en) of andere activiteit, te ondersteunen? 

• Hoe past het nieuwe voedingspatroon in je levensstijl, vergeleken met het patroon dat 
je nu hebt? 

• Waarom wil je deze challenge doen? 
 
Waarom helpt deze uitdaging om een duurzamere levensstijl te leiden? 
We leven in een consumptiemaatschappij. Het consumeren gaat steeds maar door, terwijl we het 
meeste van wat we kopen niet eens nodig hebben. Doordat we steeds nieuwe kleding, producten of 
voedsel kopen, wordt veel daarvan in grote getalen geproduceerd. Hierbij wordt enkel rekening 
gehouden met vraag en aanbod, maar de negatieve gevolgen hiervan, zoals een hoge CO2-uitstoot, 
worden helaas vaak genegeerd. 
Deze duurzame challenge van KijFit zorgt ervoor dat je iets langer nadenkt over wat je eet. Het vergt 
waarschijnlijk wat meer planning en verdieping. Hierdoor word je bewuster van je persoonlijke 
consumptiegedrag. Dit resulteert er waarschijnlijk in dat je minder ‘onzinnige’ producten en minder 
overtollig voedsel koopt dan normaal. Daardoor focus je je op essentiële consumptie, en draag je 
minder bij aan de spiraal van eindeloos consumeren en produceren minder. Zo helpt deze challenge 
jou een duurzamere levensstijl aan te nemen.  



 
Een onderzoek uit 2018 heeft proberen te schetsen wat de impact van bijvoorbeeld voeding is op 
onze planeet en het milieu. Hierin wordt beschreven wat het voor onze omgeving zou betekenen als 
we allemaal zouden stoppen met het eten van dierlijke producten. In dat geval zouden we ons 
landgebruik met 76% kunnen verminderen, onze CO2-uitstoot verminderen we met 49% en onze 
zoetwateronttrekkingen met 19% 6. Overstappen op een veganistisch dieet of het minderen van 
dierlijke producten zou dus zeer grote verbeteringen voor het milieu teweeg kunnen brengen.  
Ook in het onderzoek van de EAT Lancet Commissie wordt er met name aangeraden om sterk te 
minderen in de consumptie van dierlijk voedsel en ook suiker 2.  
 
 
Kan ik voedingstekorten ontwikkelen als ik een maand lang geen vlees en vis meer eet? 
Als je geen fanatieke atleet bent en je slechts één maand stopt met het eten van vlees en vis, maar je 
wel zuivelproducten blijft eten, is de kans dat je tekorten ontwikkelt heel klein4,5,8. 
Als je wél een fanatieke atleet bent, heb je waarschijnlijk meer eiwitten nodig, afhankelijk van het 
soort sport waaraan je deelneemt. Ga dan op zoek naar vleesvervangers in de supermarkt, bij de 
groenteboer en/of ga op zoek naar vegan proteïneshakes. 
Stel jezelf steeds de vraag wat je dagelijks nodig hebt aan voedingsstoffen, met betrekking tot je 
energie en spierherstel. Luister naar je lichaam. 
 
Om het meeste uit de challenge te halen, wordt persoonlijke coaching aanbevolen. Plan online een 
afspraak in of start een chatboxsessie.  
Neem contact met ons op via kije@kijfit.nl of bel + 31 6 11 32 30 68. Of kijk op de website voor meer 
informatie: www.kijfit.nl. 
 
Geniet en leer van alle geweldige nieuwe ervaringen! Vergeet niet bij het delen van ervaringen 
@thesustainablephysio te taggen op Instagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro-claimer: 
Alle challenges zijn gratis en beschikbaar voor iedereen. KijFit kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor gezondheidsklachten of problemen in deze kwestie. KijFit probeert u de meest 
eerlijke en recente kennis over elke challenge te bieden. Maar blijf altijd kritisch, doe je eigen 
onderzoek en wees verantwoordelijk.  
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