
OER-ETERS EN ZELFS GERENOMMEERDE WETENSCHAPPERS GELOVEN
ONZE VOOROUDERS GEZOND IS. MAAR BEWEZEN IS DAT NOG NIET.
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eorge Kerkhoven,ffas zijn hele leven
slank, maar merkte nazijrr40e dat hij dik werd.
Hij probeerde legio diëten, ging sporten, maar
niks hielp afdoende. 'Toen deed ik wat veel mensen
doen', zegt de nu 62-jarige managementtrainer uit
Loon op Zand. 'Ik ging op internet zoeken. Ik ont-
dekte de website van Arthur De Vany en via hem
leerde ik het paleodieet kennen.'De Amerikaanse
emeritus-hoogleraar De Vany was toen in de 60,

maar had een lichaam dat niet onderdeed voor
dat van de covermodellen op een fitnessglossy als
Men's Health. Hij was
slank, gespierd en
topfi.t. De Vany
schreef zijn excel-
lente conditie toe
aanzijn manier van
leven. Hij deed aan
krachttraining en
sprinttraining, en at

patroon van onze verre voorouders. Hij verving
zijn broodmaaltijden door omeletten met groen-
ten, of door salades met kip. Hij zwoer de zuivel
af, maar bleef vlees eten, bij voorkeur van dieren
die gras hebben gegeten. Hij eet noten, fruit en
groenten die passen bij het seizoen, maar geen
bonen en granen. Hij bakt in olijfolie en kokos-
olie, maar gebruikt geen zonnebloemolie. En
hij merkt aan zijn lichaam dat zijn dieet werkt.

'Het eerste wat gebeurde toen ik overstapte op
het paleodieet, is dat ik meer energie kreeg,,

vertelt hij. 'Ik werd
wakkerder. Boven-
dien kon ik in het
begin eten wat ik
wilde, zonder dat ik
bang hoefde te zijn
dat ik dik werd. Ik
moet wel toegeven
dat dat later ver-

.ONS LICHAAM IS NIET
BEREKEND OP

ZUTVEL EN GRANEN'

zoals onze verre voorouders gegeten moeten
hebben.

De Vany was eigenlijk een econoom die de
filmindustrie bestudeerde, maar op latere leeftijd
het werk ontdekte van voedingswetenschappers
als Boyd Eaton en Loren Cordain. Zij houden zich
al sinds de jaren tachtig bezig met het voedings-
patroon uit de tijd datjagers en verzamelaars hun
voedsel uit de natuur moesten halen. Dat patroon
is waarschijnlijk in grote lijnen honderdduizen-
denjaren stabiel gebleven. Op die voeding is
ons lichaam berekend, is het uitgangspunt van
denkers als De Vany.

Meer energie
'Mensen aten oorspronkelijk noten en fntít,,zegt
Kerkhoven. 'Ze atenvlees van wilde dieren, vis,
eieren, knollen en bladgroenten. Dat zijn voe-
dingsmiddelen die goed voor ons zijn. Toen de
landbouw opkwam, zijn we overgestapt op granen
en zuivel. Maar eigenlijk is ons lichaam daarniet
op berekend. Weer later zíjn onze voedingsmidde-
Ien uit fabrieken gekomen. We zijn ons gaan
voeden met margarines, koekjes, jam, kant-en-
klare sauzen, chips en snoep en diepvriespizza's.
Die industriëIe producten zijn nog ongezonder.'

Kerkhoven keerde terug naar het voedings-

dween. Toen heb Ík er nog wat aan toegevoegd:
ik ben gaan deeltijdvasten.'

Het idee achter deeltijdvasten is dat onze
voorouders waarschijnlijk niet de hele dag door
hebben gegeten, zoals wij, maar al hun voedsel
nuttigden in een beperkte tijd. Kerkhoven:
'De paleomens was een groot deel van de dag
bezig metjagen, voedsel verzamelen en bereiden.
Al die tijd at hij niet. Ik probeer dat patroon te
imiteren. Ik ontbijt bijvoorbeeld niet en ga
's morgens hardlopen of trainen met gewichten
op de nuchtere maag. Pas daarna eet ik. Als je
eraan ge\ /end bent, gaat dat prima. Ik denk dat
het voor mensen goed is als ze zich inspannen op
een lege maag. Het lichaam verbrandt dan vetten,
en allerlei reparatiemechanismen werken beter.,

Uiteindelijk is het de mix van oerdieet, perio-
diek vasten en beweging die hem gezond houdt,
weet Kerkhoven. Hij is ondertussen 62 jaar, maar
loopt nog steeds halve marathons en heeft een
betere conditie dan menig dertiger. Kerkhovens
blakende gezondheid is in lijn met de uitkomsten
van kleine wetenschappelijke studies. Die studies
komen vooral uit Scandinavië en laten zien dat
oervoeding om te beginnen de eeflust remt.
Volgens een onderzoek van de universiteit van
Lund hebben volwassen mensen aan een kleine -)
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1400 kilocalorieën per dag genoeg om verzadigd te
zijn. Waarschijnlijk omdat oervoeding relatief veel
eiwitten bevat, veel vezels en weinig koolhydra-
ten. De positieve effecten van de paleovoeding
gaan echter verder. In een kleine Amerikaanse
studie verlaagde een paleodieet de bloeddruk en
het'slechte' LDl-cholesterol. Bovendien verhoog-
de het de gevoeligheid voor insuline.

'Het interessante is dat de onderzoekers hun
proefpersonen niet lieten afvallen', zegt de
Groningse hoogleraar pathofysiologie en klinisch
chemicus Frits Muskiet. 'Het is dus niet alleen het
gewichtsverlies dat
paleovoeding gezond

maakt.'Muskiet
bestudeert de voeding
uit het stenen tijd-
perk al geruime tijd.
Hij denkt dat het
voedingspatroon dat
gezond was voor onze
verre voorouders ook

.ELK VOEDINGSPATROON
IS ONGEZOND

ALS HET EENZIJDIG IS'

leeftijd ziek worden, aldus de hoogleraar.
De reguliere voedingswetenschap staat om

meerdere redenen afwijzend tegenover paleovoe-
ding. Dat is vooral vanwege de hoge inname van
vlees, en dan met name het verzadigd vet in vlees.
De Gezondheidsraad die de Nederlandse overheid
adviseert over gezonde voeding, vindt bijvoor-
beeld dat we minder dan 10% van onze energie uit
verzadigd vet mogen halen. Als het even kan,
moeten we verzadigd vet vervangen door meer-
voudig onverzadigde vetzuren uit planten, is de
boodschap. Dat is beter voor hart en bloedvaten.

Minder karbonades
dus, en meer dieet-
margarines en
spreads op basis van
zonnebloemolie en
maiskiemolie. En dat
zijn nou net produc-
ten die niet passen in
het paleodieet.

mensen kan helpen die
diabetes type2, hart- en vaatziekten of andere
chronische welvaartsziekten hebben, en kan
voorkomen dat die ziekten ontstaan.

Minder korbonodes
Muskiet laat zich leiden door de evolutietheorie
van Charles Darwin, die stelt dat soorten zich aan-
passen aan hun omgeving. 'We zijn geövolueerd
om ons voedsel uit de natuur te halen, maar de
laatste millennia komt ons voedsel uit de land-
bouw. En de laatste anderhalve eeuw zijn we
landbouwvoedsel gaan bewerken in fabrieken,
waar steeds ingrijpender dingen met ons voedsel
gebeuren. Sinds dejaren 90 veranderen we onze
landbouwgewassen ook nog met gentechnologie.,
Geen wonder dat steeds meer mensen op jonge

Volgens een onderzoek van de Groningse
wetenschapper Remko Kuipers brengt dat advies
ons alleen maar verder van het voedingspatroon
van onze voorouders. Kuipers bestudeerde stam-
men als de Hadzabe in de savanne van Tanzania,
die nog leven als onze voorouders uit het stenen
tijdperk. Hij ontdekte dat traditionele jager-verza-
melaars zoals de Hadzabe twee keer meer energie
in de vorm van eiwit binnenkrijgen dan wij, meer
vet en verzadigd vet dan de Gezondheidsraad aan-
beveelt, maar minder koolhydraten. Volgens de
meeste voedingswetenschappers is het voedings-
patroon van de Hadzabe ongezond, maar Kuipers
zag daar niets van terug. 'Integendeel', zegt hij.
'Iedereen was flt, gespierd en slank. We hebben
bovendien onderzocht hoe de insulinespiegel van
de Hadzabe reageert op een forse hoeveelheid sui-
ker. We ontdekten dat de Hadzabe ook op d.at punt
kerngezond waren. Ze waren bijzonder gevoelig
voor insuline, en hun suikerspiegel was maar
tijdelijk verhoogd. Diabetes type 2 kwam niet
voor.'Bovendien concludeerde Kuipers dat de
vetten uit zonnebloemolie en maïskiemolie die de
Gezondheidsraad aanraadt maar in kleine hoe-
veelheden voorkomen in de oervoeding van de
Hadzabe.

Het onderzoek van Kuipers zet vraagtekens
bij de boodschap van de reguliere voedingsweten-
schap dat verzadigd vet slecht is. 'De recente
publicaties geven daar geen aanwijzingen voor.
Eigenlijk zou de voedingswetenschap het advies
om de inname van verzadigd vet laag te houden
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moeten intrekken. Maar dat gebeurt niet. De voe-

dingswetenschap is kennelijk conservatief.'

Aon de mogere kont
Toch staat een gerenommeerd voedingsrveten-
schapper als Michael Miiller niet negatief tegen-
over het paleodieet. Wel vindt de Wageningse
hoogleraar voeding, metabolisme en genomics het
aantal wetenschappelijke studies naar paleo-

voeding aan de magere kant. 'Wetenschappers
kunnen het oerdieet niet het stempel gezond geven.

Daarvoor moet meer onderzoek worden gedaan.'

Maar met die slag om de arm vindt l\Ítiiler wel
dat het oerdieet positieve elementen bet'at waar-
van de voedingswetenschap inmiddels rreet dat ze

voor iedereen gezond kunnen zijn. Op een gezond
gewicht blijven of afvallen is bijr-oorbeeld makke-
lijker bij een voeding met relatief r,eel ein'itten,
en dat is bij het oerdieet het geval. Bovendien
zitten er geen intensief berrerkte lndustrièle voe-
dingsmiddelen in, zoals in frisdranli. snoep,
gebak, ijs, knakworsten. venventoetjes en samen-

gestelde vleeswaren. Daarvan is inmiddels duide-
tijk dat die ongezond zijn en dat mensen beter af
zijn als ze die producten niet of met mate gebrui-
ken. Die positieve aspecten betekenen echter niet
dat het oerdieet'dus'gezond is. 'Elk voedings-
patroon is ongezond als het eenzijdig is', aldus
Miiiller. 'Als je het paleodieet invult door alleen
vlees uit de supermarkt te gaan eten, is dat onge-
zond. Het is ook onrealistisch, want onze voor-
ouders aten ander vlees dan de hamburgers en
karbonades uit de supermarkt. Maar een veel-
zijdig paleodieet dat ook veel plantaardige voe-
dingsmiddelen bevat, kan heel goed gezond zijn.'

Miiller vindt het idee achter het paleodieet
interessant: 'Het daagt ons als wetenschappers uit
te achterhalen of we werkelijk weten wat gezond

eten is. De voedingswetenschap heeft eraan bijge-
dragen dat tekorten aan vitamines en andere
nutriënten niet meer optreden. De voedingsweten-
schap weet hoe we kunnen voorkomen dat we
acuut ziek worden. Maar hoe we optimaal gezond

blijven als we ouder worden, weten we nog niet.'I
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