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1. Introductie
Dit e-book is samengesteld op basis van aangepaste passages uit mijn bestselling boek, de
dr. Ludidi Vastenmethode en is bedoeld als een toegankelijke, basic gezondheidsgids. De
informatie uit dit e-book betreft zowel wetenschappelijke informatie alsook mijn persoonlijke
ervaringen als gezondheidscoach.

Mijn uiteindelijke doel is om mensen te motiveren en te inspireren op hun reis naar een
betere gezondheid. Ik vind veel inspiratie en kennis bij oude culturen; de gebalanceerde en
harmonieuze manier waarop zij leven en hoe zij aan hun eten komen staat vaak in groot
contrast tot de uitdagende omgeving waarmee wij dagdagelijks worden geconfronteerd. De
Nenet, Dani, Yali, Korowai and San zijn gefotografeerd door m’n goede vriend Pie Aerts, en
zijn een exemplarisch voorbeeld van dergelijke culturen. Wij “moderne” mensen kunnen nog
veel leren van deze volkeren.

En velen worstelen er ook mee de juiste, betrouwbare informatie te vinden. Informatie die hen
begeleidt naar een betere leefstijl. Nog te vaak loert namelijk de verleiding van de quick fix
om de hoek; een verleiding die uiteindelijk allesbehalve een fix blijkt te zijn. Dat komt omdat
deze de oorzaak van de onderliggende problemen meestal ondermijnt, of uitgaat van een “one
size-aanpak”.

Het was dan ook niet voor niets dat mijn vriend en sprinter Anaso zich op enig moment tot mij
wendde. Als voormalig Olympiër realiseerde hij zich maar al te goed dat, wanneer hij ook de
komende jaren nog aan de wereld sprinttop zou willen meedraaien hij hij noodzakelijkerwijs
ook werk van zijn gezondheid zou moeten maken. Zijn gezondheid, d.w.z. one size fits none!

In de afgelopen jaren heb ik als voedingscoach mogen werken met een breed scala aan
cliënten & patiënten, bedrijven, topsporters, artiesten en beroemdheden en leerde ik dat twee
belangrijke factoren elke keer weer bijdragen aan een succesverhaal, namelijk: 1. kennis van
het eigen lichaam, 2. kennis van iemands voorkeuren (wat voedzaam en lekker is voor jou als
individu verschilt van elke andere persoon). Het zijn twee belangrijke pijlers geworden die een
groot deel van het succes van mijn methode verklaren.
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Wanneer een of zelfs beide van deze factoren niet (volledig) aanwezig zijn, wordt weliswaar
de maximale potentie van het individu geremd, maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat
de hele zaak verloren is. Alles waar je tijd in steekt, groeit en iemands ware ware potentie kan
alleen worden beperkt door zijn of haar mindset.
Want wanneer je geest kalm is en in balans met het lichaam, is alles mogelijk.

Veel succes op je gezondheidsreis, werk hard maar vergeet niet af en toe te genieten. En wees
ook consistent, een leven lang. Want uiteindelijk is je werkelijke gezondheidswinst niet meer
dan de som der delen.

Enjoy health,

- Samefko
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2. Voorwoord
Deel I
As a professional athlete, there is not a single day that we don’t wake up and don’t obsess
over all the little things that we can apply to our craft to give us that extra edge over our
competitors. I am one of those professional athletes and in my years of competing at a high
level, I’ve realized that the topic of nutrition has often been elusive. This is where Dr Ludidi
has come in and shed a much needed light on the subject. As a Xhosa man himself (I’m proud
of this fact so I have to mention it J, he brings attention to detail in all aspects of nutrition not
just for the sports person but for the general well being of any person. His enthusiasm about
the general well being of our bodies shines through whenever I discuss nutrition with him and
this positivity goes a long way in developing healthy habits and also developing a functional
relationship with our body and the foods we consume. We only have one body and he stresses
so much the importance of treating it like a sanctuary.

As a family man, I also appreciate his insight when it comes to the type of foods that we feed
our children. In a world where sugar is ubiquitous, it is important that we watch the ingredients
that are being put into our kids food and he does a great job of making us aware of these perils
and providing great alternatives to keep our children healthy but also happy. A healthy body
and minds accentuates happiness and speaking to Dr Ludidi, he is a living example of this
principle because he always energetic, always positive, smiling, and has great advice on life.

- Anaso Jobodwana
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Anaso Jobodwana. Foto: Sivuyile Veg Matsiliza

“His enthusiasm about the general well being
of our bodies shines through whenever I
discuss nutrition with him and this positivity
goes a long way in developing healthy habits
and also developing a functional relationship
with our body and the foods we consume.”

2 . Voorwoord

5

Deel II
Being a kid there was nothing I loved more than drawing. While other kids were playing
outside, I could easily lock myself in trying to tell stories within the four edges of a canvas. As
a family we never really traveled far, so instead I used my imagination to fantasize how those
faraway places would look like and one place in particular, has always been fascinating me in
various ways, Africa.

I was only 3 years old when I first met Samefko. We both grew up in a tiny village in the
Southernmost part of Limburg and since we were only born 10 days apart, we’ve always felt a
strong brotherly connection. As early as kindergarten we were inseparable, in fact, we spend
the first 18 years of our lives side by side, day by day. However, at the age of 19 our paths
diverted for a while and we both went our own ways. Since I meanwhile dropped the pencil
and picked up a camera, I decided to travel the world to document indigenous cultures and
wild places, whereas Samefko went headfirst into science and medicine chasing the dream of
making other people feel good and healthy. We lost track on each other for a while but soon
after university we reconnected, both evolved into much wiser versions of ourselves.

After reconnecting we quickly found out we even had more in common than before. Over
time, we both learned that it’s better to make a little from what you love, than a lot from what
you hate. Our shared love for Africa grew even deeper as well as our shared drive to make this
world a better place.

Over the years we both got intrigued by indigenous culture, by the discovery and preservation
of what once was, and we started to implement those learnings in our daily work. Samefko
as a scientist and a doctor, myself as a photographer and a storyteller, both in our own
contemporary way. We had long conversations about the evolution of the human race, about
vulnerability, abundance, respect, compassion and about the idea that in fact we are all the
same. We all face the same insecurities, the same fears, the same desire to be heard. And
perhaps the most beautiful thing of all, we kept encouraging each other to dream big, whatever
it takes. And as a result, last year we both published our first book, almost on the very same
day, as if the universe had guided us.

Thank you, my friend, for all those years of friendship, for teaching me that abundance is
not measured in the things we own, but rather in the strength of our human spirit, and in the
depth of our connection with the natural world. I could not be more proud to see you passing
down your African roots to those two incredible boys while at the very same time building a
business in helping people to live healthy and conscious. Combining our forces in inspiring
people is a beautiful thing and I hope we will be able to do so for another 35 years. We have
come a long way and it has not always been easy but even though our lives significantly differ
nowadays, I appreciate our friendship more than ever before.
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And to you guys, reading this book, it’s an amazing thing, finding what you love. Once you’ve
come across something that makes you feel excited to get out of bed every morning, everything
will seem more colourful, more meaningful. It can be one thing that influences all the others.
It can be another person, a job, it can be a belief or a way of life. But once you have found
that thing it will influence everything else within you. It will make your life seem fuller and
help you push through the cloudy days. For me that one thing is nature, wilderness and all
its wonders. For Samefko it’s the idea of making other people become the best version of
themselves, physically as well as mentally.

I sincerely hope this book will guide you in achieving that. Trust your gut and follow your
heart. Because one thing is for sure, there are people less qualified than you, that do the things
you want to do, simply because they believe in themselves.

- Pie Aerts

@because.people.matter
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Pie Aerts

“Once you’ve come across something that
makes you feel excited to get out of bed
every morning, everything will seem more
colourful, more meaningful.”
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3. Koolhydraten - kameraad of kwaad?
Ik krijg ontzettend vaak de vraag voorgelegd: ‘hey doc., hoe slecht zijn suikers nou eigenlijk?’
Het is misschien wel de meest gestelde vraag van m’n cliënten. Feitelijk kun je geen
waardeoordeel geven over iets als nutriënten. Ze doen niets anders dan simpelweg op
microniveau de bouwstenen van ons eten te zijn. Wijzelf maken keuzes en die keuzes kunnen
- afhankelijk van de context - beter of minder goed zijn.

10

3 . Koolhydraten - kameraad of kwaad?

Kleine en grote suikers
Ik ga nu een beetje technisch worden, maar het is de moeite waard om te begrijpen hoe suiker
in het lichaam werkt! Suikermoleculen zijn ook bekend als koolhydraten of zelfs sacchariden.
Er zijn twee soorten suikers, kleine en grote suikers. Kleine suikers bestaan uit
 één of
twee suikermoleculen, terwijl grote suikers uit veel (tot duizenden) aan elkaar gekoppelde
suikermoleculen bestaan. Glucose is bijvoorbeeld zo’n klein suikermolecuul dat in ons bloed
wordt aangetroffen en waar het bloedsuiker wordt genoemd. Hoe hoger je bloedsuikerspiegel,
hoe meer glucosemoleculen rondzweven in je bloedbaan. Zetmeel, dat in aanzienlijke
hoeveelheden in aardappel of rijst wordt aangetroffen, is een grotere suiker en kan ook uw
bloedsuikerspiegel verhogen, hoewel de grote suikers eerst in kleine suikers moeten worden
gesplitst om door de darm te worden opgenomen.

Fruit en suikers
Fructose - afgeleid van het Latijnse woord fructus dat ‘fruit’ betekent - is monosaccharide
dat voorkomt in fruit, dus het is niet verwonderlijk ook bekend als fruitsuiker. Fructose
komt ook voor in honing en in nectars, zoals agave of ahornsiroop. Net zoals verzadigde en
onverzadigde vetten in combinatie voorkomen, is ook bij suiker de totale hoeveelheid suiker
in een product ook een blend van bijvoorbeeld fructose en glucose. Honing is bijvoorbeeld
een disaccharide die voor 40% uit fructose en voor 30% uit glucose bestaat; de resterende 30%
bestaat voornamelijk uit water, pollen en mineralen. Tafelsuiker is ook een disaccharide, maar
als geraffineerd product is het puurder en bestaat uit half fructose en half glucose.
Nu denk je misschien dat suiker in fruit slecht is, maar voedsel dat van natuurlijke oorsprong
is, zit vol vitamines en vezels. Ja, natuurlijk bevat fruit fructose, maar vergeet alsjeblieft niet
dat wanneer je fruit eet, je veel meer absorbeert dan de suikers in het fruit.
Dat je fruit met suiker associeert, is niet verwonderlijk. Fructose is de afgelopen jaren in een
slecht daglicht gekomen omdat het vaak wordt aangetroffen in bewerkte voedingsmiddelen.
Suiker wordt vaak gebruikt als zoetstof in frisdrank. Fructose is zoeter dan tafelsuiker
(een combinatie van glucose en fructose), het versterkt andere smaken en verhoogt zelfs
de zoetkracht van andere suikers. Om deze reden is HFCS (high fructose corn syrup), een
chemisch vervaardigde fructose siroop, ontwikkeld om frisdranken te zoeten.

Te veel van iets kleins
Het probleem van de combinatie kleine suikers en bewerkt voedsel - waar we tegenwoordig zo
veel van eten - is dat je er makkelijk te veel van binnenkrijgt. Zeker wanneer het bijvoorbeeld
iets als frisdranken betreft. De suikers die daarin zijn verwerkt glippen gemakkelijk door je
maag, om vervolgens in rap tempo in je dunne darm te worden opgenomen. Iedereen weet dat
wel bij een glas cola. Misschien geeft het je een vol gevoel, maar echt verzadigend werkt het
niet en tegen de tijd dat je je tweede glas leeg hebt, zit de hoeveelheid suiker uit het eerste glas
al in je bloedbaan. Een brandstof die met zo’n snelheid je lichaam in wordt gepompt, vormt al
gauw een overschot: er komt meer energie binnen dan het lichaam op dat moment nodig heeft.
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De inactieve leefstijl die we er op na houden helpt daar niet bepaald bij. Het gevolg: alles
wat op dat moment overbodig en onbruikbaar is zal worden opgeslagen. Eerst als glycogeen
(opgeslagen suikers in je lijf), maar omdat die opslagcapaciteit beperkt is wordt het teveel aan
suiker al gauw omgezet in een energiebron waarvan de opslagcapaciteit in feite onbeperkt is:
vet. Van te veel suiker word je dus zeker snel te dik!

“Van te veel suiker word je dus zeker snel te dik!”
Suiker en diabetes
Een overdadige inname van veel suikers vormt dus een stevige bedreiging voor je
energieregelsysteem (o.a. je insulinehuishouding) en kan leiden tot diabetes type 2. Diabetes
of suikerziekte heeft zijn naam dan ook te danken aan de moeilijkheden bij het reguleren
van de bloedsuiker. Te weinig suiker is overigens ook niet wenselijk, dan kun je in coma
raken. Diabeten hebben daarom altijd snelle suikers (druivensuiker) bij zich. Zo kunnen
ze wanneer hun bloedsuiker de kritieke ondergrens dreigt te bereiken deze kunstmatig
verhogen. Gelukkig beschikt je lichaam onder normale omstandigheden over een goed
regelmechanisme, waardoor het bij een daling van je bloedsuikerspiegel, bijvoorbeeld als je
nuchter bent, in staat is lichaamseigen suiker uit opgeslagen suikers (glycogeen) – vrij te maken.
En zelfs als die ‘op’ is, kan je lichaam bepaalde delen van vet- en eiwitmoleculen omvormen
tot (bloed)suiker.

Meer voordelen van minder: suikers en het gebit
Geheelonthouding van bewerkte producten met veel simpele suikers is dus eigenlijk het
allerbeste. Het leidt tot metabole voordelen, maar ook tot beduidend minder tandbederf. Zo
vertoont in Nigeria, waar vele malen minder kleine suikers worden gegeten, slechts 2% van
de bevolking daar tekenen van. Een gemiddelde van alle leeftijdsgroepen! Ter vergelijking: in
Nederland had in 2014 van de 20-jarigen slechts 25-31% een gaaf gebit; zo’n 70% heeft dus last
van gebitsverval!
Het bederf wordt vooral veroorzaakt doordat de bacteriën in onze mond verzot zijn op kleine
suikers en deze fermenteren. Hierdoor stijgt de zuurtegraad en dat tast het tandglazuur aan.
Vooral zoete etenswaren die gemakkelijk aan je tanden plakken dragen hieraan bij, denk aan
snoepgoed, maar ook koekjes, crackers en chips. Interessant ook hier is dat niet alleen het
vermijden van dergelijke producten, maar ook het verminderen van het aantal aanvallen
(minder eetmomenten) op het gebit hier een oplossing zou kunnen bieden, bijvoorbeeld door
middel van onderbroken vasten.
Cultural story teller Pie Aerts, een goede vriend van me, legt overal ter wereld op bijzonder
aangrijpende wijze de verhalen van inheemse volkeren beeldend vast. Hij vertelde me over
een jagers-verzamelaarsvolk in Papoea-Nieuw-Guinea dat in een omgeving leefde die maar
weinig variatie bood in voedselaanbod. Het was een vitaal volk, dat zag je aan hoe de mensen
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gebouwd waren en zich voortbewogen: elegant en efficiënt. Het was een relatief simpel,
maar ontzettend gelukkig volk; dat zag je in het bijzonder als ze lachten. Of zoals Aerts het
verwoordde: ‘Het gemiddelde natuurlijke gebit van heel dat volk deed niet onder voor het best
gemaakte gebit in Hollywood.’ Hoe kwam dat? Hun belangrijkste voedselbron was de larve van
de Rhynchophorus ferrugineus, ook wel de rode palmkever genoemd. Een vette, witgele, madeachtige larve die een filmend mondgevoel geeft en net zo vet en romig smaakt als-ie eruitziet.
Niks zoete snacks om de honger te stillen, geen tandbederf te bekennen.

De keuze is reuze
Ik ben in de afgelopen jaren meer en meer suiker gaan zien als de stichter van veel
gezondheidskwaad. De nuance is niet altijd de beste weg, we vinden het gewoon te lastig om
niet te kiezen voor suikers. En er zijn natuurlijk ook goede suikervormen, vooral in groente en
fruit. En ja, genieten hoort er ook bij als je lekker en gezond wilt leven. Bewust en beleidsmatig
die keuze voor hoogzoet maken is op z’n tijd echt wel oké. Maar onze collectieve gevoeligheid
voor kleine, bewerkte suikers heeft ontembare niveaus bereikt en leidt tot overmatige
consumptie ervan, op zo’n schaal dat de bijkomende schade gegarandeerd is. Ja, te veel suiker
is de oorzaak is van veel, heel veel gezondheidsellende.
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Vetten
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4. Vetten - vriend of vijand?
Vetten werden lange tijd gezien als boosdoener van al het lichamelijk kwaads. Zo was men
ervan overtuigd dat vervetting van het lichaam vooral het gevolg was van vet eten, een
gedachte die tot op de dag van vandaag nog altijd heerst onder mensen. Maar is het dan niet
vreemd dat het toenemende aanbod in en consumptie van light- en vetarme producten niet
heeft geleid tot een daling van het aantal mensen met obesitas of diabetes? Deze zogenaamde
Amerikaanse paradox houdt de voedingswetenschappers al ruim 20 jaar bezig.
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Vetten zijn dus dikmakers?
Het valt niet te ontkennen dat vetten veel energie bevatten (wel 9 kilocalorieën per gram - in
vergelijking: suikers bevatten er ‘slechts’ 4). En het is ook waar dat te veel vetten je dik kunnen
maken. Maar in principe is alles waar ‘te’ voor staat niet goed voor je; dat wist m’n ma me
vroeger al te vertellen. Vetten zijn veel meer dan potentiële dikmakers. Het woord dikmaker doet
eigenlijk onrecht aan vetten. Vetten zijn één van de belangrijkste bouwstenen van ons lichaam.
Gelijk even de diepte in, om m’n argument wat kracht bij te zetten: zo zorgen vetten in het
isolerende laagje rond je zenuwen (de myelineschede) ervoor dat de signaaloverdracht vanuit
de zenuwcellen efficiënter (en dus sneller) verloopt. En er zijn hormonen - de zogenaamde
signaalmoleculen - die in de basis uit vet bestaan. Vetten zijn cruciaal voor de lichamelijke
communicatie en dan hebben we het niet eens over vetten als energiebron - iets waar de
meeste mensen vetten mee associëren. Zonder vet kan een mens dus eigenlijk helemaal niet
functioneren, laat staan bestaan!

“Zonder vet kan een mens dus eigenlijk
helemaal niet functioneren, laat staan
bestaan!”
Goede en slechte vetten
We kunnen vetten op verschillende manieren indelen. Bijvoorbeeld dierlijk versus plantaardig.
De meest gebruikte onderverdeling is in verzadigde en onverzadigde vetten. Die laatste kom
je vaak tegen op etiketten van voedingswaren. De termen ‘verzadigd’ en ‘onverzadigd’ hebben
overigens niets te maken met hun (on)verzadigende werking (hun effect op hoe vol je zit na het
eten ervan). Het zijn termen die enkel op moleculair niveau beschrijven hoe de vetmoleculen
eruit zien en wat hun eigenschappen zijn. Een simpele vuistregel is dat verzadigde vetten hard
zijn en onverzadigde vetten vloeibaar (bij kamertemperatuur).

Vetten in de keuken
Verzadigde vetten werden in het verleden vaak als boosdoener gezien, door hun vermeende
effect op hart- en vaatziekten. Maar het is te kort door de bocht om te concluderen dat die op
zichzelf de oorzaak van hart- en vaatziekten zijn. Een gezond eetpatroon kan ook verzadigde
vetten bevatten. Je hoeft je dan ook zeker niet schuldig te voelen als je je eitje het liefst in
echte boter bakt. Sterker nog: in de praktijk bevatten alle vetten een bepaalde verhouding
tussen verzadigde en onverzadigde vetten. Zoek bijvoorbeeld maar eens de voedingswaarde
van olijfolie op. Je zult zien dat deze vloeibare vorm ook voor 14% uit verzadigde vetten bestaat.
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Verzadigd verkeerd, onverzadigd oké?
In het afgelopen decennium begonnen kritische onderzoekers op te merken dat de richtlijnen
om het gebruik van verzadigde vetten te verminderen misschien wel ten onrechte waren
opgesteld. Deze richtlijnen verschenen halverwege de 20e eeuw en waren gebaseerd op een
studie van ene Ancel Keys. Hij concludeerde dat er een verband was tussen het ontstaan
van hart- en vaatziekten en cholesterol in het bloed, wat weer zou correleren met het eten
van producten rijk aan verzadigd vet. Hier maakte hij twee cruciale fouten, want hoewel een
verband een samenhang impliceert is dat heel iets anders dan een oorzaak-gevolg relatie.
Daarnaast is de term cholesterol weinig specifiek - er zijn verschillende vormen cholesterol,
denk aan het goede an slechte cholesterol - en daardoor moeilijk te interpreteren in de context
van hart-en vaatziekten.
Het is daarom eigenlijk vreemd dat er decennialang gehamerd is op het eten van minder
verzadigde vetten zonder dat het aantal mensen met hart- en vaatziekten er minder op is
geworden. Tussen 1980 en 2003 waren er gemiddeld zo’n 1.700 ziekenhuisopname per 100.000
Nederlanders ten gevolge van hart-en vaatziekten, dit getal was redelijk stabiel over die periode
van 23 jaar, één ding is zeker: het daalde zeker niet. Je kunt je dan ook afvragen waarom men
ook hier veel van hetzelfde bleef doen zonder gewenst resultaat. Waarom niet een keer wat
anders proberen?
Het is goed hier te realiseren dat de carrière van veel onderzoekers innig vervlochten was
met het standpunt dat verzadigd vet ziek maakt. Daarbij geloof ik dat ze ook oprecht ervan
overtuigd waren dat dit ook echt zo was. Veel van hen groeiden op in een wereld die geloofde
dat verzadigd vet slecht was. Het is dan ontzettend lastig om dan tot het inzicht te komen
dat dit misschien wel eens anders zou kunnen zitten. Dat vergt een bredere kijk die reikt
tot buiten je eigen super-specialistisch werkveld. Daarnaast vergt het behoorlijk wat lef om
überhaupt een ‘ander’ standpunt in overweging te nemen. Dat zou zo maar een bedreiging
kunnen worden voor je geloofwaardigheid en carrière. Ja, politiek speelt ook in de wetenschap
van vandaag nog altijd een rol. Onderzoeken die resultaten laten zien die het gevestigde
gedachtegoed tegenspreken zijn lange tijd erg lastig publicabel geweest, gelukkig verandert
dat langzaam maar zeker.

En cholesterol dan?
Cholesterol is - net als vet - niet per se slecht. Het is een essentiële, vetachtige stof
die de basis vormt voor het aanmaken van hormonen, galzuren en lichaamseigen
vitamine D, de vitamine die de meeste Nederlanders chronisch te kort komen! Het
lichaam kan zelf naast de inname middels voeding ook cholesterol aanmaken en
recyclen in de lever. Het frappante is dan ook dat de hoeveelheid cholesterol die je
binnenkrijgt meestal maar weinig invloed heeft op de cholesterolwaarden gemeten in
het bloed. Dit maakt de klassieke stelregel “eet maximaal 2 eieren per week” achterhaald.
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In deze afbeelding: Het eten wordt voorbereid. In het noordelijke Arctische gebied leven de
Nenets onder de meest extreme omstandigheden. Ze leven voornamelijk van de jacht, visvangst
en houden rendieren en zijn enorm afhankelijk van vetten als bron van energie.

19

In deze afbeelding: Een Nenetsvrouw gekleed in traditionele kledij poseert voor haar tipi.
Zowel haar kleding als de tipi zijn grotendeels gemaakt van dierenhuiden.
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Hoe zit het dan met omega-3?
Eind jaren ‘70 werd er in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet
een studie gepubliceerd waarin een verklaring werd gegeven voor het gegeven dat hart- en
vaatziekten beduidend minder voorkwamen als doodsoorzaak bij de Inuit. Een groep Inuit
werd daartoe vergeleken met een Deense controlegroep. De langzamere bloedstolling bij de
Inuit trok de aandacht van de onderzoekers. Deze concludeerden uiteindelijk dat de hoge
omega-3 concentraties in het bloed van de Inuit zou leiden tot een langzamere bloedstollingstijd,
waardoor het risico op een infarct werd verkleind.
Vanaf dat moment werd het usance om ten minste tweemaal per week vis te eten of anders te
suppleren met visoliecapsules. Recent zeer grootschalig onderzoek (112.000 individuen) laat
zien dat deze conclusie allerminst waterdicht is. Onder de deelnemers die veel omega-3 vetten
binnenkregen werden maar weinig tot geen statistische voordelen gezien wat betreft de harten vaatgezondheid ten opzichte van hen die deze vetten niet aten. De conclusie was dan ook:

“We kunnen zeker zijn van de bevindingen van dit onderzoek die het
heersende geloof tegenspreken, namelijk dat suppleren met omega-3 vetten
het hart beschermt. Dit grootschalige vergelijkende onderzoek analyseerde
informatie van duizenden mensen over een lang tijdsbestek en desondanks
zien we geen beschermend effect”

4 . Vetten - vriend of vijand?
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You are what you eat?
Zoals plantaardige voedselbronnen behoorlijk wat verzadigde vetten kunnen bevatten (denk
aan kokosvet), zo kunnen dierlijke voedselbronnen rijk zijn aan onverzadigde vetten. Zo heb
je bijvoorbeeld net gelezen dat vis rijk is aan omega 3-vetzuren, wat grotendeels het gevolg
is van de algen en zeewieren die de vis binnenkrijgt. Zo is er ook Jamón Ibérico, maar dan
wel de échte. Wat veel mensen namelijk niet weten is dat het gedomesticeerde Ibérico-zwijn
voornamelijk eikels te eten krijgt. En die bevatten weer veel onverzadigde vetten, waardoor
het vlees van het zwijn ook rijk is aan onverzadigde vetzuren.

Zelf ga ik met een goede vriend van me een paar keer per jaar mee op jacht. In de bossen van
Zuid-Limburg, en net over de grens met de Ardennen, leven veel zwijnen. Toen we een keer
op jacht waren vertelde ik hem over de Jamón Ibérico. Al gauw kreeg ik de wedervraag: ‘Wat
denk je dan dat onze eigen wilde zwijnen eten?’ Ik had eerlijk gezegd geen flauw idee. Toen
vertelde mijn vriend dat onze lokale wilde zwijnen gedurende de herfst en winter zichzelf
vooral volvreten met beukennootjes; eenzelfde soort bron van onverzadigde vetten. Het levert
wild op dat ontzettend mals van smaak is.
Het is dus een misvatting dat onverzadigde vetten uitsluitend van plantaardige bronnen
afkomstig zijn en dat verzadigde vetten uitsluitend in dierlijk eten voorkomen. Het denken
in nutriënten en stofjes is eigenlijk niet zo zinvol is in de echte wereld. De echte wereld is de
wereld van echt voedsel. De wereld van eten: delicious & nutritious!
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5. Glaasje wijn - goed medicijn?
Hoe vaak hebben we het niet voorbij horen komen: een glaasje wijn elke dag is gezond?
Het geeft mensen een vrijbrief om te drinken. Alcohol is niet gezond, punt. En hoewel het
wel energie bevat is het vanuit gezondheidsoogpunt ook nog eens volkomen onnodig. Toch
houdt de ‘een beetje alcohol is goed’ fabel nog stevig stand, en wel omdat in de jaren ‘90
veel aandacht werd besteed aan de relatie tussen resveratrol (een stofje in wijn) en het
vermeende lagere risico op hart- en vaatziekten. Dit idee werd bevestigd door een beeld dat
een decennium eerder ontstond en later de Franse paradox werd genoemd: de constatering
dat weinig Fransen stierven aan hart- en vaatziekten, terwijl daar juist zoveel vet werd
gegeten en zoveel wijn werd gedronken.

5 . Glaasje wijn - goed medicijn?
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Alcohol anno 2020
Nog altijd wordt met name wijn geprezen om z’n gezondheidsbevorderende werking, maar
zien we niet vooral wat we willen zien? Vergeten we daarbij niet naar hele plaatje te kijken?
Een leefstijl, welke gekenmerkt wordt door weinig stress en veel onbewerkt eten is mogelijk
een belangrijke factor wat betreft het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten.

Lekker slapen op een alcoholische versnapering?
Alcohol is schadelijk, daar kunnen we niet meer omheen. Alcohol verstoort onder andere
je slaap - zelfs al na één alcoholische versnapering - waardoor je minder uitgerust wakker
wordt. Het is dus best ironisch dat juist alcohol vaak als slaapmutsje wordt ingenomen. Goede
alternatieven voor het verdovende drankje zijn korte ademhalings- of meditatiesessies, een
mooie vervanging voor het van nature minder stressvolle leven zoals vaak ervaren in de
Mediterrane regio’s.

“Goede alternatieven voor het verdovende
drankje zijn korte ademhalings- of
meditatiesessies”
Alcoholgebruik in Nederland
Volgens een grootschalig onderzoek in Nederland (2016), dronk bijna 80% van de bevolking
alcohol. Bijna 10% van de inwoners dronk te veel (meer dan 14 glazen per week voor vrouwen
en meer dan 21 glazen per week voor mannen) en bijna evenveel mensen (9%) waren zware
drinkers (meer dan 4 glazen per dag voor vrouwen en meer dan 6 glazen per dag voor mannen).
De gevolgen van langdurige alcoholconsumptie zijn divers en beperken zich niet louter tot
lichamelijk schade als leverschade en hart- en vaatziekten. Extreme vergeetachtigheid door
hersenschade (ziekte van Korsakov), maar ook sociale uitsluiting en financiële problemen
behoren tot het leed dat alcohol kan veroorzaken.
Stoppen met drinken na langdurig en frequent gebruik is bijzonder lastig en leidt tot heftige
afkickverschijnselen. Stoppen met drinken is bijvoorbeeld veel lastiger dan stoppen met
cannabis, dit maakt alcohol nog gevaarlijker. Het veelgeprezen resveratrol kunnen we even
makkelijk uit andere voedingsmiddelen halen, met name uit fruit en groente (bijvoorbeeld
druiven, pruimen, dadels en tomaten), maar ook uit pinda’s. Dit maakt alcohol als bron van
resveratrol overbodig.
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Prikkelbaar
Alcohol heeft ook een slechte invloed op je darmen: slechts een kleine dosis alcohol kan de
doorlaatbaarheid van je darmen zodanig vergroten dat grote (mogelijk schadelijke) moleculen
makkelijker door de darmbarrière glippen en in je lichaam kunnen komen. In de praktijk
vertaalt zich dit onder andere naar verergering van darmklachten bij een prikkelbare darm na
alcoholgebruik.

Stofjesdenken
In stofjes denken (resveratrol) maakt meer kapot dan je lief is, zou je kunnen zeggen. Maar
vergeet niet: ‘sola dosis facit venenum’ (‘de hoeveelheid maakt het vergif’). Drink met mate en
drink vooral omdat je het lekker vindt, niet vanwege de vermeende gezondheidsvoordelen
of omdat je het gevoel hebt dat het moet. Eten is meer dan stofjes. In een bewust en gezond
eetpatroon is er zeker ook ruimte voor smakelijke en sociale aspecten.

The big question
“Maar doc, drink jij dan helemaal nooit alcohol!?” Ook ik drink zo nu en dan alcohol, voor de
smaak en/of omdat ik het gezellig vind (dan zijn het wel wat meer glazen). Sinds ik m’n eigen
bedrijf heb merk ik wel dat ik veel minder behoefte heb aan alcohol, maar voor die tijd dronk ik
wekelijks. Toen daarna Helen in m’n leven kwam, die niet veel dronk, werd het nog makkelijker
om zelf ook niet (veel) te drinken. Daar zie je maar weer in terug hoe groot de invloed is van
je sociale omgeving. Alcohol laten staan bij sociale gelegenheden kan nog wel eens lastig zijn.
Als je nee zegt vindt men je vaak minder gezellig. Ik denk dat mensen die dat zeggen eigenlijk
stiekem jaloers zijn en zich zo minder schuldig voelen over hun eigen gedrag. Voor mij is niet
drinken inmiddels geen probleem meer en ook m’n omgeving accepteert het; zij weet dat ik
zelf de regie neem en mijn eigen momenten kies. En als ik drink, geniet ik met volle teugen.
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6. Ketonen - de superbrandstof?

Ketonen zijn misschien wel de meest ondergewaardeerde en onbekendste energiebronnen
in het menselijk lichaam. Van nature komen ze niet voor in eten ondanks het feit dat ze een
soort van superbrandstof zijn, met name voor de hersenen en spieren. Binnen de spieren
gaan ketonen de competitie aan met andere brandstoffen zoals koolhydraten en vetten.
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Ketonen, de redder in nood
Ketonen komen vrij wanneer koolhydraten vrijwel op zijn, als energiebron. Dat gebeurt
onder andere, na langdurig vasten, maar bijvoorbeeld ook wanneer je - zoals de naam al doet
vermoeden - “ketogeen” eet. Het is een soort reddingsmechanisme van het lichaam om te
allen tijden de vitale functies (bijvoorbeeld in je brein) kunnen te behouden. Voor jou klinkt
het misschien logisch: vasten en een verminderde hersenfunctie, maar niets is minder waar!
Niet voor niets rapporteren mensen die langdurig vasten dat ze vaak helderder in hun hoofd
zijn, scherper en sneller kunnen denken. Dit heeft te maken met een evolutionair principe,
waardoor ons brein ten tijden van voedselschaarste alerter werd waardoor we vindingrijker
werden om toch manieren te vinden om aan eten te komen. Onderzoeken laten een soortgelijk
effect zien bij proefdieren in laboratoriumopstelling: dieren die lang niets gegeten hebben
presteren beter op cognitieve taken dan dieren die wel gegeten hebben.
De hersenen kunnen geen vetten gebruiken als brandstof en het is juist de vetverbranding die
omhoog gaat in de afwezigheid van koolhydraten. Maar er worden ook ketonen geproduceerd,
deze kunnen ze, bij een schaarste aan suikers (koolhydraten), wél gebruiken om te blijven
functioneren. Wat veel mensen niet weten is dat er altijd een minimale suikerconcentratie in
het lichaam wordt gehandhaafd: bij een tekort aan suikers uit eten worden deeltjes glycerol
(een bestandsdeel van vetten) omgezet in glucose om ervoor te zorgen dat de bloedsuikerspiegel
binnen een acceptabele bandbreedte blijft. Deze glucose kan vervolgens ook weer worden
benut als brandstof voor de hersenen.

Sporten in een gevaste toestand
Als je tijdens het vasten inspanning verricht, bijvoorbeeld een stuk gaat hardlopen werken de
ketonen sparend op je lichaamseigen glycogeen (opgeslagen suikers). Niet alleen door direct
brandstof te leveren, maar ook door te fungeren als signaalmolecuul. In een dergelijke toestand
geven ze het lichaam namelijk een signaal om te laten weten dat het zuinig om zal moeten
gaan met de voorradige suikers, deze zijn immers bijna op (niet voor niets zijn de ketonen er
al). Op zijn beurt zal het lichaam dan een nieuwe voorkeursbrandstof aanspreken die samen
met ketonen de belangrijkste hoeveelheid brandstof levert: vetten. Dit mechanisme vergroot
de kans op overleving bij extreme voedselschaarste.
De productie van ketonen is dus een gevolg van extreem lage suikerconcentraties in het
lichaam. We noemen deze toestand ook wel ketose. Naast vasten kun je ook in ketose raken
door een dieet te volgen met een zeer lage koolhydraatinname. Zo’n zeer laag koolhydratendieet (keto-dieet) bevat per dag slechts 20 tot 30 gram koolhydraten; dat is vergelijkbaar met
maximaal twee bananen (!).
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Ik kan me nog goed herinneren dat ik, toen ik voor het eerst low carb ging zo’n twee jaar voordat
ik onderbroken vasten had ontdekt, door enkele collega’s voor gek werd uitgemaakt. De ketose
die ik ermee zou opwekken zou gevaarlijk zijn en ik zou het risico lopen insulineresistent te
worden door vervetting van m’n spieren. Ketose is echter een normale, lichamelijke reactie
op een lage koolhydraten-beschikbaarheid. Vroeger veronderstelde men dat ketonen een
bijproduct waren, maar in feite zijn ze juist een extra brandstof. Overigens komt ketose ook
voor tijdens de ontwikkeling van het kind in de neonatale (vlak na de geboorte) periode en
tijdens de zwangerschap.
“Is ketose dan volledig veilig?” Ja! Er is inmiddels voldoende bewijs dat fysiologische ketose
veilig is en voor bepaalde typen patiënten zelfs een gunstig effect kunnen hebben op hun
gezondheid. Zo is bijvoorbeeld het keto-dieet ooit ontwikkeld om epilepsie te verminderen.
Daarnaast wordt ketose vaak toegepast bij leefstijl-gerelateerde aandoeningen als obesitas.
Dit komt met name voort uit het gegeven dat mensen in de ketogene toestand minder
hongerhormonen (ghreline) produceren en dus minder hongerig zijn. In mijn praktijk hoor ik
ook vaak van mensen die starten met een laag koolhydraten- of onderbroken vasten-protocol
dat ze maar weinig honger ervaren, een fenomeen dat ook in de wetenschappelijke literatuur
wordt beschreven. Wat mogelijk te verklaren is door de interactie tussen de ketogene toestand
en het hongerhormoon.
Bij suikerziekte (diabetes type 2) wordt zeer regelmatig een ketogeen dieet therapeutisch
aangeraden. Deze toepassing zien we ook voor acne, de ziekte van Alzheimer en mogelijk zelfs
het controleren van kanker. Naast de therapeutische toepassingen zijn er ook aanwijzingen dat
het verkeren in ketogene toestand metabole voordelen kan hebben en daardoor sportprestatie
zou kunnen verbeteren.

“Bij suikerziekte wordt zeer regelmatig een
ketogeen dieet therapeutisch aangeraden”
Zo wordt de wereld van ketonen langzaam maar zeker verder verkend. Ze wordt toegankelijker
gemaakt, ook voor het brede publiek. En mocht je dat willen, dan kun je thuis je eigen ‘ketose-staat’
testen met een simpele vingerprik. Toch houden ketonen nog altijd iets mysterieus. Misschien
omdat ze minder tastbaar zijn dan vetten, koolhydraten en eiwitten. De voedingswetenschap
heeft nog veel te verkennen. De ware potentie van deze bijzondere voedingsstof zal hopelijk
op termijn duidelijk worden.
Er lijken dus hele sterke aanwijzingen te zijn dat ketonen de superbrandstof is van het lichaam
en zou kunnen helpen bij het bereiken van jouw specifieke gezondheidsdoelen. Maar… er
leiden meerdere wegen naar Rome. To be continued...
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7. De spaarstand - less ≠ more
Al langere tijd op een intensief dieet maar toch geen kilo kwijtraken? Misschien heb jij wel
last van ‘de spaarstand’. De spaarstand is een evolutionair mechanisme dat ik het beste
als volgt kan beschrijven: je lichaam ziet een aanhoudend tekort aan eten als een mogelijke
dreiging voor een langdurige hongersnood. Om zichzelf te beschermen zal je lichaam met
minder energie toch al zijn processen te laten voltrekken; simpelweg door zuiniger om te
gaan met de beschikbare energie. Onder de aanhoudende dreiging van tekorten creëert het
telkens ruimte om een deel van de binnengekomen energie uit eten “opzij te zetten” en op te
slaan in de meest efficiënte energiebuffer: vet.
Vooral in tijden dat er geen voedselzekerheid was, was dit een heel handig mechanisme:
een lagere beschikbaarheid van eten zou zomaar eens een voorbode kunnen zijn van een
lange periode zonder eten; dan is het wel zo handig om nog dagen te kunnen overleven, in
afwachting van betere tijden.
Het is ditzelfde mechanisme dat mede verklaart dat er mensen zijn met overgewicht die
zeggen dat ze maar heel weinig eten en niet afvallen. Deze mensen liegen (meestal) niet; ze
zijn waarschijnlijk relatief ondervoed, waardoor hun lichaam ‘vasthoudt’ voor nog ergere
tijden. Het resultaat is een vaak vermoeid lichaam en een uitgeputte (getergde) geest, waarbij
zelfs langer slapen geen uitkomst meer biedt. Dit benadrukt maar weer waarom het simpele
calorieën tellen geen nobelprijs-waardige uitvinding is. Dus onthoud: Less (food) isn’t more
(weight loss), beste mensen!

“Onthoud: Less isn’t more, beste mensen!”
Het ontbijt overslaan is een veel voorkomende tactiek om af te vallen. Echter is mijn ervaring
dat veel mensen dit doen met de verkeerde insteek. Het is meestal een gevolg van een
onbewuste en gehaaste leefstijl, waarbij tijdgebrek de voornaamste reden is om de eerste
maaltijd van de dag te verplaatsen naar een later moment. Vaak bevindt de persoon in kwestie
zich op dat latere moment niet in de beste eetomgeving; voor een snoepautomaat op het werk
of op school, bij een tankstation of ergens in een broodjeszaak. Wat ik hiermee wil zeggen is
dat het onderbewuste en vaak ongestructureerde leefstijl die veelal ten grondslag ligt aan het
overslaan van het ontbijt, gevolgen heeft die veel zwaarder wegen dan het overslaan van het
ontbijt an sich.
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Ter compensatie maken mensen die het ontbijt overslaan later op de dag - al dan niet ingegeven
door een uitdagende omgeving die maar moeilijk te weerstaan is - keuzes die het ‘fight or
flight’-systeem en het lekker-systeem voeden: eten dat smaakvol is en rijk aan suiker en vetten.
Oftewel: bewerkte voedingsproducten (processed foods) die vooral veel energie bevatten, maar
die allesbehalve voedzaam zijn. Wetenschap heeft aangetoond dat een onregelmatige en
stressvolle leefstijl een bekend fenomeen is bij mensen die hun ontbijt overslaan. Het gevolg:
minder gezonde voedselkeuzes.
In mijn praktijk zie ik ook regelmatig cliënten die lijden onder stress. Door een gejaagde
leefstijl slaan ze hun ontbijt over en nemen om 10.00 uur ‘iets kleins of een snack uit de
automaat, dat stelt de eerste honger uit’. Rond lunchtijd ‘een broodje (meestal “gezond” of
kaas) uit de kantine of broodjeszaak, of een soepje of salade en soms om 15.00 uur nog een
appel’. De dag wordt vervolgens volgens hun afgesloten met ‘een kleine portie avondeten,
liefst zonder koolhydraten’. Na even doorvragen volgt er vaak nog wel ‘een (halve) zak chips of
wat kaasblokjes of anders lekkers’ op tafel, meestal een paar keer per week tussen 20.00 uur
en 22.00 uur ‘s avonds, ‘want ‘s avonds heb ik nog vaak honger’.
Het is typisch dat deze mensen vaak weinig eten en ook weinig voedzaam eten (lege calorieën
of juist helemaal geen energie: sla, crackers etc.) en ze doen dit ook nog eens vanuit een geloof
hun lijf juist goed te doen: als ik wil afvallen, moet ik minderen. De voorbeelden beschrijven
simpelweg een onvoedzaam en onvolledig eetpatroon, punt.
De spaarstand is een metabole status waar men anno 2019 niet meer in hoeft te verkeren, het is
dan ook belangrijk om te allen tijden voldoende (dat is iets anders dan teveel!) te eten, waarbij
ik vooral de nadruk wil leggen op onbewerkt en gevarieerd eten. En uiteraard: delicious &
nutritious!
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8. Intermittent Fasting - een introductie
Intermittent fasting of onderbroken vasten, het stijgt razendsnel in populariteit door
onder andere de aandacht van supersterren zoals Beyoncé. Maar wat is dat nou, dat
intermittent fasting? En waarom zou ik het doen? Je ontbijt is toch de belangrijkste
maaltijd van de dag?

In deze afbeelding: Dani verzamelen planten aan het begin van een traditionele ceremonie in de vallei van de Papoea-hooglanden.
Papoeastammen - zoals de Dani - leven nog vaak als jagers-verzamelaars. Hun manier van leven wordt zwaar met uitsterven bedreigd.
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In den beginne
Intermittent fasting en ik leerden elkaar voor het eerst in 2012 kennen. Het was in de tijd dat
ik nog op de universiteit werkte, waarschijnlijk vlak na de carnavalsperiode. In die tijd gingen
we één keer per jaar, in het voorjaar, op congres in de VS. Mijn kamergenoot en ik plakten er
dan altijd een mooie pleasure trip aan vast: Bahama’s, Miami, Las Vegas en ga zo maar door.
In de periode voorafgaande aan het congres bereidden we ons altijd fysiek voor op een weekje
strandleven: hard trainen en op een dieet. Ja, in die periode was ik vooral nog gericht op het
esthetische aspect, oftewel het realiseren van ‘the perfect beachbody’.
Mijn eerste jaren lukte dat aardig met een low carb-dieet. In 2012 probeerde ik voor het eerst
een vorm van onderbroken vasten. Nog nooit raakte ik zo snel lichaamsvet kwijt als toen. Later
ontdekte ik dat intermittent fasting naast een “goddelijk lijf” ook andere voordelen met zich
mee kan brengen, waarover later in dit e-book meer.

Onderbroken vasten, een hype van de laatste jaren?
Overal waar je kijkt zie je onderbroken vasten voorbijkomen: tv programma’s, tijdschriften,
boeken, celebrities, influencers en zelfs artsen spreken over deze weergaloos populaire
methode tot gezondheidswinst. Toch is vasten niet iets van de laatste jaren. Vasten kent een
eeuwenlange geschiedenis en werd op elk continent ritueel toegepast. Denk hierbij maar eens
aan de islam (Ramadan) en het katholicisme (Aswoensdag tot Pasen). Ook in het jodendom,
hindoeïsme en het boeddhisme tref je het aan en in verschillende culturele uitingen bij
natuurvolkeren. Daarbij kun je je ook voorstellen dat - toen we nog leefden als jagers en
verzamelaars - perioden van voedselschaarste en voedseloverschot - afhankelijk van de vangst
van de dag - zich afwisselden: een variant van onderbroken vasten.

“Vasten kent een eeuwenlange geschiedenis en
werd op elk continent ritueel toegepast”
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In deze afbeelding: Een Dani-man in z’n traditionele strijdersuitrusting poseert voorafgaande aan de
start van een traditionele ceremonie. Reusachtige speren maken onderdeel uit van elke strijdersoutfit.
Hondenstaarten, peniskokers en varkenstanden maken hun machtige verschijning compleet.
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Hoe werkt onderbroken vasten?
Onderbroken vasten betekent eigenlijk gewoon dat je een relatief lange tijd van de dag
(minimaal 14-16u) niet eet. Dat is de vastenperiode. Op enig moment onderbreek je dat
dan door weer te eten. De periode dat je vast, noemen we ook wel de fasting window. De
feeding window (of het eetraam) is de periode waarin het wel is toegestaan om te eten.
Onderbroken vasten kent enorm veel varianten. Bij sommige komt de vastenperiode elke dag
terug, waarbij het een vuistregel is dat je per dag zo’n 14-16 aaneengesloten uren niet eet; de
overige uren eet je normaal en wat je wilt. De populairste vorm van dit 16:8-protocol hanteert
een feeding window tussen 12.00 uur en 20.00 uur. Je kunt je goed voorstellen dat dit sociaal
gezien de meest praktische variant is, o.a. omdat deze variant het toestaat je avondmaal nog
te eten.
In principe kun je het feeding window op elk gewenst moment van de dag laten ingaan, mits
het elke dag op dezelfde tijd start en eindigt. Daarnaast zijn er ook varianten waarbij je een
hele dag of enkele dagen niet eet. De variant ‘Every other day fasting’ gaat er bijvoorbeeld
van uit dat je na elke normale dag een dag vast, en de 5:2-variant houdt in: 2 dagen niet eten
gevolgd door 5 dagen normaal eten. Je doet dit alles idealiter in blokken van zo’n 6-8 weken,
enkele keren per jaar, met daartussen blokken waarin je volgens een normaal patroon eet.
Op die manier stimuleer je in perioden van hedendaagse overvloed toch mechanismen die
optreden bij perioden van voedselschaarste, zoals we cyclisch ervoeren toen we nog in de vrije
natuur leefden.

“In principe kun je het feeding window op elk
gewenst moment van de dag laten ingaan”
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Voordelen van onderbroken vasten
Onderbroken vasten heeft zijn populariteit niet alleen aan de celebrities te danken maar
bovenal aan de voordelen die het met zich mee brengt. De meest genoemde reden is het
verliezen van kilo’s. Daarnaast is het bekend dat vasten de celgezondheid bevordert (autofagie),
ontstekingsremmend kan werken, het risico op suikerziekte kan helpen verminderen of kan
helpen voorkomen, de darmgezondheid kan verbeteren en kan zorgen voor een verbeterde
cognitieve functie.
Een niet te onderschatten voordeel van vasten is, dat het je minder afhankelijk maakt van
eten tijdens inspanning. Ik heb tal van atleten begeleid die voordat ze starten met vasten
zwaar afhankelijk waren van koolhydraten, om te kunnen presteren. Na één of twee blokken
“vastentraining” veranderde hun stofwisseling en konden ze ook maximaal presteren en
groeien (dus herstellen) in de afwezigheid van eten, direct rondom inspanning.

Je hebt niet eten en niet eten
Niet eten kent verschillende interpretaties. Strikt genomen betekent het dat je geen
energiehoudend voedsel tot je mag nemen. In dat geval zou alleen water toegestaan zijn
(watervasten). Sommige mildere varianten staan ook zwarte koffie en thee toe, en bij nog
mildere varianten mag je zelfs energiearme maar kunstmatig gezoete frisdranken nemen.

Eet je ontbijt!
Voor een bepaalde periode langdurig niet eten lijkt hiermee meer voordelen te hebben
dan nadelen. We kunnen dus blijkbaar prima zonder ontbijt. Het lichaam is gemaakt om
voedselschaarste te kunnen doorstaan. Het continue eetrooster van 07:00 tot 22:00 heeft ons
niet gezonder gemaakt. We eten de hele dag door, hebben vaak wel 5 tot 10 eetmomenten
per dag en maken daardoor vaak verkeerde keuzes. Keuzes bij de snackautomaat, door een
omgeving die uiterst uitdagend is ingericht. Het ontbijtje opschuiven tot een uur of 12 is nog
niet zo’n slechte eerste stap in het terugnemen van de regie, over je eigen gezondheid. Maar
voordat je start: verdiep je, ga voor een gebalanceerd eetpatroon in de basis.
Ik geef je tot slot nog graag een klein pakketje woorden mee. Vasten eindigt namelijk niet na
een maand of twee. Sluiproutes bestaan niet in de wereld van gezond leven, beste mensen.
Hoe graag we die sixpack misschien ook zouden wensen. Iets wat snel komt, is vaak maar van
korte duur, gedreven door een oppervlakkige doelstelling en een intentie ver verwijderd van
puur. Investeer in de lange termijn en eet met je brein; delicious & nutritious is de magische
combinatie daarbij.
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Wil jij aan de slag met intermittent fasting?
Bestel dan hier: De dr. Ludidi Vastenmethode!
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9. Intermittent Fasting - de manier om af te vallen

Je zult je ondertussen misschien hebben afgevraagd: hoe kan intermittent fasting dan toch
helpen om gewicht te verliezen als je niet per se minder gaat eten?
De waarheid ligt - zoals bij veel zaken in het leven - genuanceerd, dat ten eerste. Hoewel
intermittent fasting in beginsel niet uit gaat van energierestrictie treedt die in sommige
gevallen wel op. Deze energierestrictie geeft mogelijk een extra impuls aan het effect dat
sowieso al optreedt door een veranderde timing van de maaltijden.
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Gewichtsverlies in de basis
Maar laat ik eerst ingaan op het bereiken van gewichtsverlies zonder daarvoor minder te
hoeven eten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat krachtsporters hun vetpercentage wisten
te verlagen, enkel door over te stappen op een low carb-dieet, zonder daarbij minder energie
(lees: kcal) tot zich te nemen. Hierbij waren ze in staat waren om hun functionele spiermassa te
behouden. Deze daling in vetpercentage was het resultaat van de metabolic switch die in hun
lichamen had plaatsgevonden, ingegeven door een veranderd eetpatroon.
Volgens een versimpeld model gebeurde bij de zojuist beschreven sporters het volgende
1.

De atleten aten significant minder koolhydraten, waardoor er geen risico was op
een koolhydraatoverschot - iets wat bij de ‘normale’ mens dagelijks op de loer ligt en
lichaamsvervetting op de lange termijn mede verklaart.

2.

Doordat de koolhydraatbuffer in hun lichamen (glycogeen) kleiner werd, werd het
lichaam gedwongen een andere energiebron aan te wenden, om toch voldoende energie
beschikbaar te kunnen maken voor zowel sportactiviteiten, dagelijkse activiteiten en de
basale stofwisseling. Bij afwezigheid van koolhydraten komt die energie voornamelijk uit
vetten.

3. Er worden meer vetten gebruikt voor verbrandingsprocessen wat op den duur resulteerde
in een daling van het vetpercentage, omdat de energie ook uit vetreserves werd geput.

Metabolic switch
Immers, de verbrandingsmotor (mitochondriën) was door de metabolic switch die had
plaatsgevonden, nu in staat om niet alleen suikers te verbranden, maar ook vetten. Dus
waar het lichaam normaliter eerst suikers (glycogeen) uit de lever en spieren aanwendde als
reservebrandstof, verbrandde het nu direct vetten. Dit met een daling van het vetpercentage
als gevolg.
Afhankelijk van je beweegpatroon betekent een lager vetpercentage in de meeste gevallen ook
een daling van je lichaamsgewicht, in de volksmond: afvallen! Onderzoek heeft aangetoond
dat intermittent fasting eveneens een effectieve methode is om gewicht te verliezen zonder
dat het ten koste gaat van je spiermassa, in tegenstelling tot veel diëten die hameren op minder
eten (calorierestrictie), vaak verlies je dan juist ook spiermassa.
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Wat gebeurt er dan precies als je niet eet?
Wanneer je een lange periode niet eet zul je de volgende fases doorlopen
1.

Na 1 tot 4 uur niet eten zal het eten uit je maag geledigd zijn en enkel nog in je darmen
aanwezig zijn. De snelheid (en variatie van 1 tot 4 uur) is afhankelijk van je voedingsmatrix
en de samenstelling.

2.

Na ongeveer 8 uur niet eten zal bijna al het eten uit je maag-darmkanaal opgenomen zijn;
een deel van de gegeten suikers en vetten zijn inmiddels opgeslagen en een deel circuleert
nog in het bloed voor de energievoorziening. Omdat je lichaam initieel gemakkelijker
suiker dan vet omzet in bruikbare energie, zal je lichaam gaandeweg energie vrijmaken
uit glycogeen. Deze suikervorm kan je in theorie ongeveer een dag van energie voorzien.

3. Na ongeveer 10-12 uur niet eten gaat je lichaam je glycogeen sparen door meer vetten in te
zetten als energiebron. Je vetverbranding stijgt.
4. Na ongeveer 16 uur niet eten geniet je al zo’n 4-6 uur van een verhoogde vetverbranding.
Wanneer je nu besluit om weer normaal te eten zal de koolhydraatbuffer (glycogeenvoorraden)
weer snel worden aangevuld. Je vetverbranding daalt dan weer tot het normale niveau,
vergelijkbaar met een auto die stationair draait. De meeste mensen zullen na ongeveer 8-10
uur ‘vasten’ weer hun ontbijt nemen. Hiermee breken ze hun vasten dus op het kritieke
kantelpunt, het punt waarop de vetverbranding begint te stijgen. Je begrijpt nu wellicht
waarom een minimale vastenperiode van ongeveer 16 uur gewenst is om er op metabool
niveau voordelen van te ondervinden. Dit is dan ook de gedachte achter een 16:8-variant
van intermittent fasting.
5. Wanneer je nog langer niet eet, zoals bij de 5:2-variant van intermittent fasting, blijft je
vetverbranding hoog en bereik je uiteindelijk een staat van ketose.

Het intermittent fasting-dieet
Het kan voorkomen dat mensen die gaan vasten op langere termijn iets minder eten dan mensen
die niet vasten. Intermittent fasting is geen dieet. Het is de methode, zo is het te combineren
met een grote variëteit aan eetstijlen (zoals glutenvrij, low carb, enzovoorts). Dit kan je helpen
om je gezondheidsdoelstelling te bereiken op een manier die bij jou past. Dat maakt een leven
lang investeren in gezondheid een stuk leuker, makkelijker en lekkerder bovendien.
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10. Intermittent Fasting & sport
nooit meer afhankelijk van eten om te
presteren
Je kunt vasten zonder daarnaast te sporten of te bewegen, maar om tot een maximaal
gezondheidsresultaat te komen, raad ik toch iedereen aan om dagelijks een minimale
inspanning met een verhoogde hartslag te verrichten, van in totaal zo’n 30-45 minuten. Je
mag daarbij alle vormen van inspanning die je gedurende de dag hebt verricht bij elkaar
optellen. In ‘de dr. Ludidi Vastenmethode’ kun je meer lezen over de voordelen van fysieke
inspanning an sich. Tevens vind je er uitgekiende schema’s om het maximale te halen uit de
combinatie van vasten en sporten.

Foto: Jeroen Jorissen
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Focus op de lange termijn
Wil je gaan vasten tijdens het sporten, of beter gezegd sporten tijdens je vastenperiode, dan
is het wel raadzaam om niet zomaar te starten. De kans is dan namelijk groot dat je tegen
een muur loopt, omdat je lichaam nog niet voldoende in staat is energie vrij te maken om de
gewenste arbeid te verrichten op een zelfde intensiteit als je gewend bent.
Een goede voorbereiding is het halve werk, zegt men wel eens; dat geldt hier zeker ook! Hanteer
een opbouwprotocol waarbij je jezelf de tijd geeft om je lijf te laten wennen aan het verrichten
van inspanning in de afwezigheid van energie uit suikers. Doe een stap terug om erna twee
stappen bij te kunnen pakken en onthoud vooral: je vastenreis gaat over meer dan een paar
weken; als het goed is blijf je een leven lang investeren in je gezondheid en daar kan vasten
prima een rol in spelen. Wees dus niet bang dat je prestaties achteruit gaan, het zal je verbazen
wat mogelijk is, wanneer je even gas terug durft te nemen!

Hoe te starten?
Start met trainen op ca. 50% van je normale duur en intensiteit en ga van daaruit langzaam
- over een periode van ca. 2 weken - opbouwen naar 100% en verder. Dus: 15 minuten joggen
i.p.v. 30 minuten hardlopen en wat minder reps en kilo’s in de gym! In de richtlijn uit mijn
boek help ik je concreet met het aanpassen van je beweegvorm en intensiteit, zodat jij zo min
mogelijk hinder ondervindt van jouw transitie en toch maximaal kunt blijven presteren tijdens
de beginperiode van het onderbroken vasten. Het is de combinatie van de beweegfrequentie
(aantal dagen per week), jouw beweegvorm (duur- of krachtsport) en jouw instapniveau die
voor jou bepaalt wat voor jou een goede opbouw is!

16:8 variant
Doe je een 16:8 variant? Dan kun je het beste je sportmoment het beste in de ochtend plannen.
Indien je nog niet sportte en wilt beginnen tijdens je vastenperiode is het verstandig een
aanloopperiode te gebruiken. Dat betekent concreet dat je je 1 of 2 weken niet maximaal gaat
inspannen, maar het opbouwt vanaf ongeveer 50% van je maximale inspanningscapaciteit.
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5:2 variant
Doe je een 5:2 variant? Dan kun je het beste sporten op de vastendagen vermijden. Wandelen
of met de fiets naar je werk gaan kan wel. Is wandelen of fietsen voor jou een vorm van
inspanning, doe het dan met een lage snelheid en in de eerste 2 weken maximaal 30 minuten
aaneengesloten.

Onthoud dat een dagelijkse dosis beweging voor ieder mens een must en de basis is. Die
dagelijkse basis kun je in elk geval - ervaren of niet - verrichten in de gevaste toestand. Je kunt
de sportdagen zien als een bonus waarmee je jouw lijf een extra plezier doet!

Anaso Jobodwana. Foto: Geoff Lowe
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11. Intermittent Fasting - als medicijn
Onderbroken vasten of intermittent fasting, al enige tijd een ‘hot topic’ in de media, alsook
in de onderzoekswereld. En dat is niet zonder reden. Aan onderbroken vasten worden
inmiddels allerlei helende werkingen toegedicht, waaronder het controversiële effect op de
genezing van kanker.

In deze afbeelding: San (Namibië) maken vuur met de hand om hun eten te koken. Ze gebruiken daarbij niet meer dan droog gras en
houd. De vangst van de dag: klein wild. De manier waarop de San leven staat enorm onder druk. Hun ongeëvenaarde kennis van de
natuur en natuur- en kruidengeneeskunde (deze laatste staat onder grote interesse van Big Pharma) wordt met uitsterven bedreigd.
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Onderbroken vasten, verouderen en Alzheimer
De effecten van eetgedrag op veroudering is een boeiend onderwerp dat ons al ontzettend lang
bezighoudt. Ook tijdens mijn studieperiode kwam het ter sprake. Ik neem je even mee terug in
de tijd, want toen ik nog studeerde, zo’n 15 jaar geleden, kregen we les van twee professoren die
onderzoek deden naar de stofwisseling en het eetgedrag van mensen. Het was een getrouwd
stel, dat vaak predikte dat minder eten de sleutel was tot gezond oud worden. Hoewel ze al
op leeftijd waren, waren ze nog bijzonder slank, wat ons studenten deed vermoeden dat selfexperimention hun niet vreemd was. In de jaren daarna raakte ik meer en meer geïnteresseerd
in de onderwerpen stofwisseling en eten, en inmiddels ben ik daar fulltime mee bezig ben.
Het intrigeerde me toentertijd al dat dierstudies aantoonden dat dieren die minder aten
vaak langer leefden. En ook hadden ze een kleinere kans op het ontwikkelen van obesitas
gerelateerde aandoeningen en het ontwikkelen van kankervormen. Het ging dat bijvoorbeeld
over fruitvliegjes en apen. Ook vasten lijkt nu een rol te spelen in het voorkomen van velerlei
aandoeningen, gerelateerd aan een westerse leefstijl.

Vasten en overgewicht
Dat onderbroken vasten kan helpen bij het verminderen van overgewicht kun je je
waarschijnlijk goed voorstellen na het lezen van de eerdere informatie in dit e-book.
De voornaamste reden hiervan is de verhoogde vetstofwisseling als gevolg van vasten. Bedenk
wel dat een éénmalige verhoogde vetverbranding van 5 uur per dag – zoals tijdens de 16:8vorm van intermittent fasting – niet veel doet. Je boekt gezondheidswinst met vasten door
herhaling.

Vasten en oxidatieve stress
Tevens bleek uit die dierstudies dat onderbroken vasten leidt tot een verminderde productie van
stofjes die een teken zijn van oxidatieve stress. Deze stofjes komen vrij uit onze energiefabriekjes,
de mitochondria, als bijproduct van onze stofwisseling. Dat gebeurt al vanaf onze geboorte.
Lage concentraties ervan kunnen werken als signaalmoleculen en helpen je immuunsysteem
bij het bestrijden van binnendringers van buitenaf. Maar wanneer er te veel oxidatieve stress
is kan dit cel-, eiwit- en DNA-schade veroorzaken wat bijvoorbeeld kan zorgen voor versnelde
veroudering. Gelukkig heeft je lichaam een beschermingsmechanisme om oxidatieve stress
goed te kunnen wegvangen, maar wanneer oxidatieve stress de beschermingscapaciteit te
boven gaat kan het op den duur bijdragen aan de ontwikkeling van aandoeningen in het
zenuwstelsel of brein, zoals de ziekte van Alzheimer of andere kwaadaardigheden. Dat betekent
echter niet dat mensen die aan onderbroken vasten doen nooit de ziekte van Alzheimer of
andere breingerelateerde aandoeningen zullen krijgen.

1 1 . Intermittent Fasting - als medicijn

55

Onderbroken vasten en suikerziekte
Diabetes mellitus (suikerziekte) wordt gekenmerkt door verstoringen in de glucosehuishouding.
Suikerziekte is meestal het gevolg van een leefstijl die gekenmerkt wordt door te veel eten
(overconsumptie) en te weinig beweging. Hierdoor worden de spieren minder gevoelig voor
insuline, het hormoon dat ervoor zorgt dat de suikers (glucose) die door te eten in je bloed
komen daadwerkelijk in je spieren kunnen worden opgenomen. Het gevolg van dit alles; je
raakt insulineresistent en krijgt suikerziekte.
Door te vasten daalt je bloedsuiker automatisch (doordat er langere tijd geen suikers
binnenkomen) en krijgt je alvleesklier rust en ruimte voor herstel waardoor zijn functie
verbeterd. Onderbroken vasten kan je spieren weer gevoeliger maken voor insuline. Ook dit
heeft weer als effect op de bloedsuiker dat deze zal dalen, alsook je insulineniveau; er is immers
minder insuline nodig om de glucose uit je bloed te klaren. Daarnaast weten we ook dat een
vermindering van orgaanvervetting (wat automatisch gebeurt bij een algemene afname van
vetmassa) de functie van de organen ten goede komt.

“Door te vasten krijgt je alvleesklier rust en
ruimte voor herstel waardoor zijn functie
verbetert”

In deze afbeelding: Zie vorige afbeelding.
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Vasten en kanker
Kankercellen hebben energie en voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien. Als je dus niet
eet (met name koolhydraatrestrictie), zou je theoretisch ook de groei van de kankercellen (en
dus tumor) kunnen verminderen. Door te vasten - of door een ketogeen eetpatroon - daalt
de bloedsuiker en kan het lijf in ketose raken, waardoor minder glucose beschikbaar is als
brandstof voor de cellen. Gezonde cellen schakelen gemakkelijk over op ketonen en vetten,
kankercellen doen dit niet zo gemakkelijk. Het verklaart het mogelijke effect van vasten (en
ketogene diëten) op de behandelresultaten bij kanker.
Bij onderzoek onder borstkankerpatiënten zag men vergelijkbare resultaten. hoewel dit
een effect van vasten kan zijn, wil ik en mijn artsencollega’s met mij benadrukken dat er
vervolgonderzoek nodig is om dit te bevestigen. Het is op dit moment - met name vanwege het
pionierskarakter van dit onderzoek naar vasten bij de behandeling van kanker onder mensen dan ook nog geen onderdeel van de standaard (geaccepteerde) behandeling. Vastenonderzoeker
dr. prof. Valter Longo geeft op zijn beurt aan;
“onderbroken vasten kan voor veel weerstand zorgen vanuit de wereld welke nu nog afhankelijk
is van medicijnen. Elk medicijn heeft bijwerkingen, dus het stapelt zich op. En voordat je het
weet ben je tachtig en neem je allerlei medicijnen. Je kunt je dit (deels) tegengaan met het inzetten
van onderbroken vasten, een methode welke op dit moment door +/- 15.000 artsen wordt
voorgeschreven of aanbevolen.”

Tot slot
De resultaten zijn op verschillende ziektebeelden zeker veelbelovend, ondanks het feit dat de
meeste onderzoeken nog in hun kinderschoenen staan. In een wereld waarin het verminderen
van suikerziekte en obesitas één van de grootste uitdagingen geworden zijn, is het verstandig
om naar nieuwe, laagdrempelige benaderingen te kijken om collectieve gezondheidswinst te
realiseren. Of vasten dat is? Het is zeker een benadering met veel potentie op veel verschillende
vlakken. Maar vasten staat niet op zichzelf en al zou je willen vasten, weet dan dat een goed
eetpatroon de basis is om tot een succesvolle vastenreis te komen. Ik heb veel vertrouwen in
de combinatie van die twee. De toekomst zal uitwijzen waar dat ons - en mijzelf - op den duur
brengt.
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