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Evolutionaire mismatch: de oorzaak van bijna alle chronische 
klachten 

Veel mensen lopen rond met chronische klachten en ziekten waarvan de oorzaak  vaak niet 

duidelijk is. De evolutionaire geneeskunde richt zich op de vraag ‘waarom’ ziekte en 

ongemakken ontstaan. Door klachten en ziekten vanuit een evolutionair perspectief te bekijken 

kun je inzicht krijgen in de oorzaak. De evolutionaire geneeskunde gaat ervan uit dat bijna alle 

Westerse ziekten het gevolg zijn van evolutionaire mismatch. 

 

Evolutionaire mismatch betekent dat je 

lichaam niet goed is aangepast aan de 

huidige leefomgeving. Onze omgeving 

is in relatief korte tijd te snel veranderd. 

Je genen veranderen slechts een half 

procent per miljoen jaar 1 en hebben 

hierdoor onvoldoende tijd gehad om 

zich goed aan te kunnen passen aan 

onze huidige leefomgeving. 

Je genen snappen de omgeving niet 

meer en weten niet goed hoe zij zich moeten gedragen. Genen kunnen door verschillende 

leefstijlfactoren ‘aan’ en ‘uit’ gezet worden. Dit worden ook wel epi-genetische veranderingen 

genoemd. Hierdoor kan het voorkomen dat ongewenste genen ‘aan’ gezet worden. Dit kan 

leiden tot klachten en ziekte. 

Epi genetische veranderingen en de daardoor veroorzaakte klachten vinden hun oorsprong in 

een verkeerde leefstijl. Door een gezonde leefstijl kun je deze epi-genetische veranderingen, en 

de daardoor veroorzaakte klachten, weer terugdraaien. De eerste stap richting herstel is dus het 

veranderen van je leefstijl. 

Door de leefstijl van onze voorouders (jager- verzamelaars) na te bootsen kun je  ervoor zorgen 

dat je genen weer goed hun werk gaan doen. Deze omgeving is oud en vertrouwd en ze weten 

precies hoe zij zich in deze omgeving moeten gedragen. Ongewenste genen worden weer ‘uit’ 

gezet en je gezondheid zal  verbeteren. 
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Je kunt de omgeving van onze voorouders nabootsen door: 

 

• Te eten als een jager-verzamelaar 

• Te bewegen als een jager-verzamelaar 

• Chronische stress te verminderen 

• Acute stress te ervaren 

 

Evolutionaire mismatch heeft een negatieve invloed op je microbioom. Dit zijn alle  bacteriën, 

schimmels en gisten die op en in jouw leven. Op je huid en in je mond, darmen, longen en 

geslachtsorganen. Je microbioom bepaalt je gezondheid. Goede microben maken je gezond, 

teveel slechte microben zorgen voor problemen. Het nabootsen van de omgeving van onze 

voorouders heeft een positieve invloed op je microbioom en dus op je gezondheid. 

 

Optimaliseer je microbioom 

Een gezond microbioom is de basis van een goede gezondheid. Sterker nog, het        is een 

vereiste voor een goede gezondheid en voor herstel. Een gezond microbioom is ontstekings-

remmend, terwijl een microbioom met te veel ‘slechte’ microben zorgt voor ontsteking. Je kan 

niet gezond zijn of herstellen als je een ontstekingsbevorderend microbioom hebt. Dit zorgt er 

namelijk voor dat elke ontsteking chronisch wordt. Dat kan in eerste instantie heel mild zijn, 

waardoor je het niet direct opmerkt. 

Daarom wordt het ook wel een chronische 

laaggradige ontsteking (low-grade inflammation) 

genoemd. Het uit zich in vage klachten waarvan de 

oorzaak onbekend is. Denk hierbij aan vermoeidheid, 

prikkelbaarheid, depressieve gevoelens, slaap-

problemen, huidklachten, allergieën, hooikoorts, 

libidoproblemen, onvruchtbaarheid, buikpijn en 

gewrichtspijn. 

Chronische laaggradige ontsteking is de basis van bijna alle Westerse welvaartsziekten. 2 Door 

de omgeving van onze voorouders na te bootsen kun je           je microbioom optimaliseren en 

chronische laaggradige ontsteking aanpakken. 

De leefstijltips in dit e-book zullen je hierbij helpen. 
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Eet als een jager-verzamelaar 

Het menselijke voedingspatroon is gedurende de tijd gigantisch veranderd. Drie belangrijke 

gebeurtenissen staan aan de basis van de veranderingen in ons voedingspatroon. Namelijk, de 

agrarische revolutie, de industriële revolutie en de  fastfood revolutie. Voor de agrarische 

revolutie, zo’n 10.000 jaar geleden, leefde alle mensen als jager-verzamelaars. Ze aten het 

voedsel dat in de omgeving te vinden was. Periodes van overvloed en schaarste wisselden 

elkaar af. Soms was           er veel te eten en soms was er weinig tot geen voedsel. Periodes van 

vasten kwamen regelmatig voor. 

 

Oervoeding 

 

De moderne mens is zo’n 200.000-370.000 jaar geleden ontstaan in Oost-Afrika.3 Hun 

voedingspatroon bestond uit wilde planten en dieren, die op de Afrikaanse savanne te vinden 

waren. Ongeveer 50.000-100.000 jaar geleden splitste de populatie. Een aantal groepen 

verlieten hun oorspronkelijke leefomgeving en trokken langs het water naar andere delen van 

de wereld. 

 

Dit had een groot effect op het voedingspatroon van de verschillende groepen. Aangezien het 

voedselaanbod per omgeving verschilde, leidde dit tot verschillende voedingspatronen. Maar de 

basis van het voedingspatroon bleef overal hetzelfde. De voedingspatronen verschilden met 

name in de soorten planten en dieren, het percentage koolhydraten, eiwitten en vet. Maar allen 

bestonden ze uit groente, fruit, noten, zaden, vlees, zee voedsel en honing.4 Dit wordt ook wel 

oer-voeding genoemd. In sommige populaties behoorde peulvruchten en wilde granen ook tot 

het voedingspatroon, maar zij werden zelden in grote hoeveelheden gegeten.5, 6 

Westerse voeding is het tegenovergestelde van oer-voeding. De basis van het westerse 

voedingspatroon bestaat uit bewerkte granen in de vorm van brood, pasta, rijst, havermout en 

muesli. De bewerking leidt tot een verlies van voedingsstoffen. Verder worden er relatief veel 

melkproducten, zoals melk, kaas, yoghurt en kwark geconsumeerd. Daarentegen is   de   

inname van groente, fruit en vis dramatisch. Volgens de Gezondheidsraad eet ongeveer 75 

procent van alle Nederlanders te weinig groente, fruit en vis. 7 Ze lopen een verhoogd risico op 

een tekort aan vezels, vitaminen, mineralen, fytonutriënten en de ontstekingsremmende omega 

3-vetzuren EPA en DHA. Op de lange termijn leidt  dit tot klachten en ziekten. 
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De mens is aangepast         aan het eten 

van groente, fruit, noten, zaden, 

paddenstoelen, vlees, zee voedsel en 

honing. Daarentegen is de mens 

nog niet optimaal aangepast aan het 

eten van granen en melkproducten. 

Het eten van veel graan- 

en melkproducten zorgt voor een 

evolutionaire mismatch tussen deze 

voedingsmiddelen en je genen. Dit 

kan tot klachten en ziekten leiden. Oer-voeding is bekend voor je lichaam. Je genen zijn hierop 

aangepast en snappen deze voeding. Het is oud en vertrouwd. Door weer oer-voeding te gaan 

eten zullen je genen weer goed gaan werken. Het zal je herstel en gezondheid bevorderen. 

 

Als je op oer-voeding overstapt is de kans groot dat je de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 

(ADH) jodium niet haalt. De belangrijkste bron van jodium is brood. Dit is geen natuurlijke 

jodiumbron. Jodium is toegevoegd aan het bakkerszout en daarom bevat brood jodium. Bij het 

bakken van biologisch brood wordt vaak geen gejodeerd zout gebruikt. Dit brood bevat dus 

nauwelijks jodium. Natuurlijke bronnen van jodium zijn vis, schaal- en schelpdieren, zeewieren 

en eieren. Ondanks dat deze voedingsmiddelen jodium bevatten, is het lastig om de ADH te 

behalen. Suppletie van jodium is daarom aan te raden. Raadpleeg een orthomoleculair arts of 

therapeut voor deskundig advies, want in sommige gevallen is jodiumsuppletie af te raden. 
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Praktische tips: 
 

• Eet meer groente, fruit, noten, zaden, paddenstoelen, vis, schaal- en schelpdieren en 

zeewieren. 

• Varieer zoveel mogelijk. Streef naar 120 voedingsmiddelen per maand. 

• Als je geen vis, schaal- en schelpdieren eet, neem dan de omega 3- vetzuren EPA en DHA 

in de vorm van een visolie supplement. Een algenolie supplement is soms ook prima, maar 

algenolie bevat maar weinig van het ontstekingsremmende EPA en kan door veel mensen 

niet goed worden omgezet. 

• Als je het niet redt om de ADH-jodium uit voeding te halen, neem dan extra  jodium onder 

deskundige begeleiding van een orthomoleculair arts of therapeut. 

• Groenten kun je gemakkelijk verwerken in salades, smoothies, sauzen,  groentespreads en 

soepen. 

• Fruit kun je ook makkelijk verwerken in groente-smoothies. Maak geen smoothies van enkel 

fruit. 

• Probeer eens: een omelet met groenten, een smoothie met groente en fruit, een salade, een 

bananenpannenkoek (2-3 eieren mixen met 1 banaan en bakken in koekenpan), 

pannenkoeken van kokos of amandelmelk met  kokos-, amandel- en/of chufameel en eieren. 
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HET ENDORFINESYSTEEM 

 

De laatste decennia zien we een enorme toename aan klachten zoals AD(H)D, (auto)immuun-

ziekten, chronische vermoeidheid, chronische stress, astma, depressie, COPD, allergieën en 

burn-out. 

 

Vraagt u zichzelf ooit af waarom het aantal patiënten met dergelijke klachten aan het toenemen 

is? Wat er de laatste vijftig jaren in ieder geval flink is veranderd, is de enorme toename van 

chronische stress en “supermarkt”-voeding. 

 

In de oertijd werden we alleen geconfronteerd met korte stress, vechten of vluchten, eten of 

gegeten worden. 

 

Verder bestond het “oerdieet” of “paleodieet” uit biologische noten, zaden, matig vis, matig 

vlees, eieren, groenten, kruiden, fruit en bessen en wortelen. Sinds het ontstaan van de 

landbouw, zo’ n 10.000 jaar geleden, zijn onze genen voor nog geen 1% veranderd. Dat zou 

inhouden dat ons lichaam nog steeds het best functioneert op het jagers-verzamelaarsdieet van 

toen. De oermens kon enkel plukken en vangen. 
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Misschien bent u een van de velen die al eens een poging heeft gedaan om gewicht kwijt te 

raken. U zult gemerkt hebben dat het moeilijker is om van een boterham met kaas af te blijven 

dan van hamburgers en friet. Een verklaring hiervoor is dat de boterham met kaas natuurlijke 

morfine  (exorfines ) bevat, waardoor die een verslavend effect heeft op de mens. 

 

Exorfines kunnen zowel psychische als somatische klachten veroorzaken. Exorfines kunnen  de 

zenuwcellen beschadigen, (auto)immuunreacties veroorzaken en ontstekingsreacties 

veroorzaken in de hersenen, wat onder meer kan leiden tot hersenvertroebeling (brainfog of 

hersenmist), angst, AD(H)D, depressie, autisme, schizofrenie, alzheimer en dementie. 

Uiteindelijk kan het ook de werking van de bijnieren (HPA-as) en schildklier (HPT-as) verstoren. 

 

Traditionele denkfout 

Het is inmiddels mogelijk om de hoeveelheid exorfines (morfine-achtige stoffen) te bepalen in  

de urine. Dit onderzoek toont een eventuele disbalans aan tussen de hoeveelheid exorfines die 

u via uw voeding binnen krijgt en uw enzymwerking om deze af te breken. Als men gluten en 

koemelk-eiwit ( caseine) niet goed kan afbreken, wordt er een teveel aan exorfines in de urine 

aan getroffen. Dit is niet hetzelfde als een glutenintolerantie (ontstekingsreactie op gluten eiwit 

in de vorm van coeliakie) of een lactose-intolerantie (reactie op melksuiker die meestal diarrhee 

veroorzaakt). 

 

Wat zijn gluten? 

Gluten (van het Latijnse gluten = lijm) zijn een groep eiwitten die worden aangetroffen in het 

kiemgedeelte van de meeste granen en de afgeleide producten. Het eiwit van tarwe bestaat                voor 

ongeveer 80% uit gluten. 

 

Wat zijn caseïnes? 

Caseïne is een eiwit dat voorkomt in melk en melkproducten van alle diersoorten. 80% van de 

koemelk bestaat uit caseïne. Caseïne wordt ook wel kaasstof genoemd, omdat dit de stof  is die 

de wrongel zijn dikte geeft, om die reden bevat kaas bevat meer caseïne dan melk. 

Koemelk bevat tot 20 keer meer caseïne dan humane melk. 

 

Andere exorfines 

Exorfines zitten behalve in gluten en (koe)melk ook in soja (sojamorfine)en in spinazie 

(rubiscoline). Verder kennen we ook twee microbiële vormen. 
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Waarom heeft niet iedereen problemen met exorfines? 

We zijn allemaal opgevoed met een boterham met kaas en een glas melk. Uiteindelijk bepaald 

de aan- of afwezigheid van specifieke (spijsverterings)enzymen, de darmflora en de  toestand 

van de darmwand of iemand gevoelig is voor exorfines. 

 

In gezonde darmen kunnen exorfines door enzymen verder afgebroken worden tot 

onschadelijke aminozuren. Deze enzymen hebben ook een ontstekingsremmend effect. Als 

exorfines niet of onvoldoende worden afgebroken ontstaan er kleine ontstekingen waardoor        de 

darmwand doorlaatbaar (ook voor schimmels zoals candida) wordt. Hierdoor komen exorfines 

in het bloed en in de hersenen terecht, met alle schadelijke en verslavende gevolgen van dien. 

 

Soorten opioïden 

Er zijn lichaamseigen en lichaamsvreemde opioïden. De lichaamseigen opioïden worden door 

het lichaam zelf aangemaakt en noemen we endorfines. Lichaamsvreemde opioïden komen uit 

de voeding, medicijnen, drugs en kunnen  ook aangemaakt worden door micro-organismen 

(schimmels en bacteriën). 

 

Endorfines zijn signaalstoffen of neurotransmitters, die binden op de receptoren (ontvangers) 

van zenuw- en hersencellen en op die manier de cellen activeren. Deze activatie geeft een 

prettig gevoel, soms zelfs een roes of een high. Endorfines zijn onze natuurlijke pijnstillers. 

Opium en morfine binden op dezelfde receptoren. Ze worden daarom niet alleen als pijnstillers 

gebruikt, maar ook als drugs, om een beter gevoel te krijgen. 

Exorfines uit de voeding binden eveneens op de endorfinereceptoren. Ze hebben daarom een 

gelijkaardig effect als morfine, zij het in mindere mate. Exorfinerijke voeding geeft u een 

voortdurend goed gevoel. Dat verklaart waarom er zo veel van gegeten wordt, en waarom het 

voor de meeste mensen zo moeilijk is om deze voeding te laten staan. 

 
Endorfineresistentie 

Te veel exorfines prikkelt de endorfinereceptoren overmatig, waardoor het lichaam zichzelf 

verdedigt en het aantal receptoren ongevoeliger maakt en vermindert. Dit noemt men 

endorfineresistentie. Dat betekent dat u steeds meer endorfines of exorfines nodig hebt om 

hetzelfde effect te krijgen. Eén manier om daar aan te komen is via tarwe en melk. Behalve dat 

u verslaafd wordt aan graan- en melkproducten, gaat u er ook steeds meer van eten. 

  Bovendien verlagen exorfines op de duur de eigen aanmaak van endorfines, zodat het   

                 lichaam afhankelijk wordt van externe aanvoer (voeding of drugs). 
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Invloed van neurotransmitters en hormonen 

Maar er is meer. Het endorfinesysteem regelt de aanmaak en de werking van een heel aantal 

stoffen in het lichaam, waaronder dopamine, serotonine, insuline en cortisol. Wanneer          dit 

systeem niet goed meer werkt zal ook de aanmaak van deze stoffen verstoord worden. 

Dit verklaart het verband tussen gluten/koemelk en diabetes (insuline), depressie (serotonine), 

ADHD (dopamine), ziekte van Parkinson(dopamine) en Alzheimer (dopamine). 

 

Afkicken van drugs uit voeding 

Exorfines uit onder andere de voeding schrappen geeft ontwenningsverschijnselen die te 

vergelijken zijn met het afkicken van drugs, roken, alcohol of suiker. De klachten die door 

exorfinen veroorzaakt werden, kunnen in de eerste weken nog verergeren. Men voelt zich de 

eerste weken onrustig, prikkelbaar, moe, misselijk, ongelukkig of depressief. Veel mensen gaan 

dan opnieuw brood en melkproducten eten, waardoor ze zich dan meteen een stuk beter 

voelen. Daarom moeten patiënten         weten dat het om ontwenningsverschijnselen gaat, die als 

men doorzet, vanzelf zullen verdwijnen. 

 
Effecten van exorfines 

• verstoren de werking van de bijnieren (HPA-as) en schildklier (HPT-as) 

• werken verslavend, leiden tot eetverslaving en eetstoornissen (geven een instant boost 

(roes, euforie) door de snelle stimulatie van dopamine, gevolgd door een even snelle 

afname (inzinking, depressie) en op lange termijn minder plezierbeleving (minder 

aanmaak van dopamine) 

• veroorzaken psychische klachten 

• vertragen of remmen de afbraak van toxische stoffen, medicijnen, zware metalen, 

additieven, pesticiden, enz. (P450-systeem van de lever) 

• verstoren de werking van dopamine, serotonine, insuline en cortisol 

• wijzigt de hersenactiviteit (aangetoond met EEG) 

• zijn toxisch voor hersen- en zenuwcellen 

• hebben dezelfde werking als morfine (in eenzelfde dosering werken de caseomorfines uit 

melk tien keer krachtiger dan morfine in de hersenen) 

• deze maken het lichaam minder gevoelig voor de eigen endorfines 

• deze verhogen de aanmaak van histamine (allergie, hooikoorts, astma, dwangmatig 

gedrag) 

• remmen de werking van BDNF (brain derived neurotrophic factor), een stof die belangrijk 
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is voor het overleven van zenuwcellen en de aanmaak van nieuwe hersencellen 

• exorfines tijdens de zwangerschap verminderen de dopamine aanmaak en de 

endorfinegevoeligheid bij de baby 

 
Exorfines zijn gelinkt aan een heel aantal uiteenlopende 
ziektebeelden 

 

· eczeem 

· ademhalingsproblemen, apneu, astma 

· depressie 

· angst stoornissen 

· schizofrenie 

· autisme 

· parkinson 

· chronische vermoeidheid 

· wiegendood 

· ad(h)d 

 

DPP-IV enzym 

Exorfines worden afgebroken en geneutraliseerd door het enzym Dipeptidylpeptidase- IV(DPP-

IV of DPP-4) in de dunne darm, de bloedbaan en de hersenen. Het DPP-IV enzym helpt ook 

mee de darm intact te houden en beschermt tegen een lekkende darm. Bij mensen         met een 

slecht werkend DPP-IV enzym worden de exorfines niet goed afgebroken en kan het 

endorfinesysteem overbelast worden. 

 
Het DPP-IV enzym wordt geremd door onder andere: 

 

· kwik (vaccins, amalgaam, vis) 

· smaakversterkers (E621, monosodiumglutamaat) 

· fluor en fluoriden 

· fosforzuur (frisdranken) 

· insuline (hyperinsulinemie, insulineresistentie) 

· veel exorfines in de voeding 

· cholesterolremmers (statines, ezetimibel) 

· antibiotica 

· berberine 

tannines (uit druivenpitten, druivenpitolie, druivenpitextract) 
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· te hoge zinksuppletie 

· organofosfaten (pesticiden, insecticiden, herbiciden) 

· stress  

· diabetesmedicatie: metformine (Glucophage, Metformax), DPP-4 inhibitoren (sitagliptine, 

vildagliptine) 

· corticosteroïden (cortisol) 

 
Het DPP-IV enzym wordt geactiveerd door: 

 

· olijfolie 

· vitamine A 

· galactose, mannose, glucosamine (zijn componenten van het enzym); suppletie met 

glucosamine herstelt de darmwand en verhoogt de aanmaak van IgA-antilichamen in        het 

darmslijmvlies) 

· probiotica (Lactobacilius rhamnosus) 

· het DPP-IV enzym kan ook als supplement genomen worden 

·  

 
Factoren die de gevoeligheid voor exorfines verhogen 

· gebrek aan voedingsstoffen, essentiële vetzuren (omega-3) en vezels 

· verstoorde darmflora 

· antibiotica (vernietigt de darmflora) 

· blootstelling aan exorfines tijdens de zwangerschap en borstvoeding verhoogt de 

gevoeligheid bij de baby 

· lekkende darm 

· gebrek aan DPP-IV en factoren die het enzym remmen 

· slechte detoxificatie van giftige stoffen, medicijnen, zware metalen 
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Melk en wiegendood 

Verschillende onderzoeken wijzen caseïne uit koemelk aan als een belangrijke factor bij 

wiegendood. Caseomorfines kunnen in het nog niet voldoende ontwikkelde zenuwstelsel van 

een baby het ademcentrum in de hersenstam blokkeren. Bij baby's met ademhalingsproblemen, 

zoals apneu (tijdelijk stoppen met ademen), vindt men hogere concentraties caseomorfines en 

lage concentraties van het DPP-IV enzym, dat exorfines  afbreekt. 

 

Aangezien soja ook exorfines bevat, is het mogelijk dat soja kinderen met een gebrek aan DPP-

IV ook gevoeliger maakt voor ademhalingsstoornissen, apneu en wiegendood, Dit wordt 

nergens in de medische literatuur bevestigd, maar het is toch een reden om voorzichtig te zijn. 

 
 
Symptomen die kunnen wijzen op een exorfinebelasting bij 
baby’s en kinderen 

 

· bronchitis (chronisch) 

· stinkende stoelgang 

· ademhalingsproblemen, apneu 

· oorontstekingen 

· darmkrampen 

· aanhoudend huilen 

· reflux 

 
Kan ik nu nooit meer granen eten en melk drinken? 

Granen (vooral tarwe) en koemelk uit uw dieet schrappen is één van de gezondste 

voedingsmaatregelen die u kan nemen, hoewel er nog steeds veel ongeloof over heerst en           het 

een advies is dat veel tegenkanting krijgt uit officiële hoek. Voor wie het niet ziet zitten om zijn 

'boterham met kaas' volledig op te geven, is er toch goed nieuws. Er zijn namelijk een aantal 

dingen die u kan doen om uw gevoeligheid voor exorfines (en andere stoffen uit gluten en melk) 

te verminderen, 

 

U kan namelijk de activiteit van het DPP-IV enzym verhogen door de remmende factoren te 

beperken en de activerende factoren te verhogen (zie kaders). Verder zijn er diverse middelen 

in ontwikkeling die een hoge afgifte van DPP-IV garanderen. 
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En daarnaast is het belangrijk dat u voor een gezonde darmflora en een intacte darmwand 

zorgt. 
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FASTING MIMICKING DIEET (VASTEN NABOOTSEN DIEET) 
GENEN WETEN WAT VASTEN IS. 

Vasten wordt door veel mensen als extreem gezien. Maar wist je dat onze biologie erop 

gebouwd is om perioden van schaarste te overleven. In de oudheid werden tijden van overvloed 

vaak afgewisseld met schaarste. Het was heel gewoon om langere tijd niets of minder te eten. 

Waarschijnlijk aten onze voorouders, net als de nog bestaande jager en verzamelaars 

stammen, 1, soms 2 twee keer per dag. 

 

Onze genen weten hoe zij in omstandigheden met heel weinig voedsel, zo lang mogelijk 

kunnen overleven. De afwezigheid van voeding noemen we nu vasten. Tijdens perioden van 

vasten gaat het lichaam binnen zichzelf opzoek naar energie. Deze energie haalt hij uit ons 

lichaamsvet (ketose) en door cellen te recyclen (autofagie) waardoor o.a. eiwitten vrijkomen. 

Vasten zorgt hierdoor voor onderhoud en herstel aan de cellen en onze interne systemen. 

 

 

 

 

http://www.brainq.nl/
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Onze verre voorouders waren door hun natuurlijke leefomstandigheden gewend om te 

schakelen tussen het verbranden van glucose en vet als voornaamste brandstof en pleegden   

op een natuurlijke wijze van tijd tot tijd groot onderhoud aan hun lichaam doordat er hele 

periodes geen voeding gegeten kon worden. 

 

Verder in de tijd wordt vasten in veel culturen en religies toegepast. Echter de uitvoering van 

dergelijke rituelen is in de loop der eeuwen aangepast, versoepeld of in het slob geraakt. 

 
Realiteit van de moderne tijd 

In de moderne tijd is drie maaltijden met tussendoortjes en avondsnacks heel normaal. Het 

wordt helaas onder druk van de voedingsindustrie nog steeds wereldwijd gepromoot om al die 

eetmomenten op een dag te hebben. Bedenk dat dit vooral gunstig is voor de inkomsten  van 

deze industrie. 

 

Vandaag de dag eten we vanaf het moment dat we opstaan tot we gaan slapen. We voeden  

ons bovendien met voornamelijk koolhydraatrijke, bewerkte voeding. De vetreserves hoeven 

daarom nauwelijks worden aangesproken, er is immers altijd glucose voorradig. 

Hierdoor verkeren de meeste mensen continu in de metabole staat van glucose verbranding. 

Omdat we hierdoor eigenlijk nooit langer dan 12 uur vasten krijgt ons systeem niet meer 

voldoende de kans om het herstel uit te voeren dat nodig is voor een optimale gezondheid. 

Het is dus eerder belastend voor ons lichaam altijd voeding te moeten verwerken dan af en  toe 

te vasten. Gelukkig krijgt de gezondheidszorg steeds meer inzicht in het feit dat onze westerse 

manier van eten ten grondslag ligt aan veel van onze welvaartsziekten.  

 

Energieopslag en vasten 

Even een korte uitleg. In eerste instantie gebruiken we glucose als brandstof. Het lichaam 

maakt glucose in de lever door koolhydraten om te zetten tot bruikbare glucosemoleculen. De 

lever kan een voorraad glucose opslaan, net als de spieren. Eet je meer koolhydraten dan  de 

lever kan verwerken en opslaan, dan worden deze glucosemoleculen omgezet in vet. Dat vet 

wordt opgeslagen in de vetreserves. Dit is het vet dat verantwoordelijk is voor overgewicht, 

leververvetting en hart- en vaatziekten. 

 

Stel je voor dat je even geen koolhydraten eet. Dan wordt de opgeslagen voorraad suikers eerst 

verbruikt. Na 24-48 uur zijn deze reserves op en gaat het lichaam op zoek naar een alternatieve 

brandstof. Deze brandstof is het vet dat we in ons lichaam hebben opgeslagen. Bij het 

gebruiken van vet als brandstof komen ketonen vrij daarom noemen we het gebruik van vet als 
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brandstof, in ketose zijn. De energie komt bij vasten dus uit de vetreserves en meeste mensen 

hebben genoeg lichaamsvet om lange tijd te overleven. Ketose kan je gezondheid helpen en 

werkt ook positief bij o.a. multiple sclerose en diabetes type twee. Wat in eerste instantie 

extreem lijkt, is dus allemaal eigenlijk heel natuurlijk en gezond voor ons lichaam. Het is wel 

heel belangrijk om uw ketonen regelmatig te (laten) meten. 

 

 
Wat gebeurt er als u vast? 

Dit zijn hele technische en ingewikkelde processen die hieronder verkort worden uitgelegd: 

 

• Ketonen: de aanmaak van ketonen begint zodra de suikerreserves op zijn na ca 24/48 

uur. Zodra je ketonen in de urine meet weet je dat je bent overgegaan op vetverbranding.       

Dit zal tijdens de gehele duur van het vasten en vaak ook nog een paar dagen erna zo 

blijven. 

• Detoxen: In de vetcellen liggen vaak toxische stoffen opgeslagen. Zodra je vet uit 

vetcellen         gaat verbranden komen deze stoffen vrij. Dit kan klachten geven omdat deze 

gifstoffen moeten worden afgevoerd. De mate van detoxen zal voor iedereen verschillen 

afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen giftige stoffen. 

• Autofagie: is een recycle proces van eiwitten binnen de cel. Dit proces vindt in principe 

altijd in meer of mindere mate plaats afhankelijk van je leefstijl. En juist door onze leefstijl 

gebeurt dit te weinig. Door vasten en FMD activeer je autofagie. Het           echte opruimen 

binnen de cellen start ergens tussen de 16 en 72 uur. De mate is afhankelijk van diverse 

factoren zoals eiwitten uit voeding, mate van sport en beweging, stress, gezonde 

nachtrust enz. 

• Na 72 uur beginnen de stamcellen te regenereren, waarover later meer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

Professor Valter Longo 
 

Deze van origine Italiaanse professor doet in de 

USA al decennia onderzoek naar calorierestrictie en 

vasten als interventie bij verouderingsprocessen op 

celniveau             en als middel tegen diverse ziekten. Hij 

ontwikkelde het fasting micking diet als alternatief 

op het moeilijke 72 uur watervasten. Een dieet dat 

makkelijker toe te passen is, waartegen artsen 

minder weerstand hebben en zo voor meer patiënten 

toegankelijk is. Met MS-patiënten is een kleinschalig 

onderzoek gedaan met hele mooie resultaten. Er 

volgt een groot onderzoek. Valter Longo werkt 

intensief samen met o.a. prof. Hanno Pijl van LUMC 

in Leiden. 

 
 
Onderzoek Fasting Mimicking Diet bij ziekten 

Al jaren lopen er verschillende onderzoeken. Ziekten die onder de loep liggen zijn o.a. MS, 

Parkinson, alzheimer, reuma, fibromyalgie, diabetes, en diverse vormen van kanker. De 

resultaten zijn m.u.v. MS nog niet gepubliceerd maar veel belovend. 

 
Korte samenvatting van het onderzoek bij MS: 

De MS-patiënten volgen een fasting mimicking dieet van drie dagen per week over een duur van 

drie maanden. Het onderzoek laat een verhoogde aanmaak van myeline zien en 

een verhoging van het aantal gezonde cellen (waaronder witte bloed lichaampjes). De 

verbeteringen         worden geassocieerd met verhoogde corticosteron niveaus en T-cellen in 

combinatie met lagere niveaus van ontstekingsbevorderende cellen. Parallel aan het vasten 

wordt het ketogene dieet onderzocht. Beide zijn effectief maar het FMD toont meer 

verbeteringen. Het             onderzoek rapporteert dat beide diëten veilig zijn om onder begeleiding te 

doen. 

 

Door de goede resultaten van deze eerste studies is het mogelijk geworden de onderzoeken  uit 

te breiden. Wellicht kan dit dieet in de nabije toekomst door een arts worden voorgeschreven 

als behandelmethode bij MS. Zo ver is het echter nog niet. 
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Stamcellen 

Stamcellen zijn veelbesproken in relatie tot MS. Het zijn cellen die bij MS-patiënten ziek en 

beschadigd zijn. Stamcellen zijn erg belangrijk bij het functioneren en gezond houden van je 

lichaam. Ze kunnen zichzelf vermeerderen en nieuwe weefselcellen vormen zoals hersencellen, 

bloedcellen, spiercellen enz. Onze stamcellen bieden daardoor ook de mogelijkheid het 

immuunsysteem te herstellen en schade te repareren die is aangericht door  ziekten als MS. Je 

hebt vast wel gelezen over stamceltherapie. Een zware en niet zonder risico maar hoopvolle 

behandeling, die in Nederland nog niet wordt uitgevoerd. Je kunt dankzij stamceltherapie 

genezen van MS. Meer en meer van onze lotgenoten reizen af naar Zweden en Rusland om op 

eigen kosten deze peperdure behandeling te ondergaan. 

 

Stamcellen spelen een belangrijke rol spelen bij herstel van MS. Anders dan stamceltherapie 

waarbij stamcellen worden vervangen zijn er mogelijkheden om herstel van stamcellen te 

bevorderen en dat kan door te vasten. 

 
(Stam)celregeneratie door vasten en fasting mimicking diet  

Professor Valter Longo verteld in zijn interviews over Stamcel regeneratie. Hij geeft aan dat  je 

met periodiek vasten en MFD invloed kunt uitoefenen op de gezondheid van je cellen en  de 

stamcellen in het bijzonder. Hiervoor zou een 5-daagse cyclus van FMD worden toegepast om 

zo hetzelfde effect te bereiken als een 72 uur durende watervast. Maar wat gebeurt er nou 

precies met de cellen? 

 

De witte bloedlichamen (T-cellen) bij MS (en meerdere auto-immuunziekten) zijn door een 

defect verantwoordelijk voor de gewraakte auto immuunreacties. Bij MS reageert de afweer 

verstoord door lichaamseigen cellen aan te vallen. Nu komt het!!!! Tijdens het vasten  ruimt het 

lichaam ongeveer 40 % van deze zieke witte bloedcellen op (T-cellen). Bij een vastenperiode 

van minimaal 72 uur (120 uur FMD) blijkt dat er tevens stamcel regeneratie plaatsvindt. De 

stamcellen komen in actie, gaan zichzelf vernieuwen en/of zorgen ervoor dat de opgeruimde 

cellen tijdens de re-feed vervangen worden. Dit zorgt niet alleen voor verbeteren van 

gezondheid en verminderen immuunreacties bij diverse aandoeningen maar het zorgt tevens 

voor het verjongen van je cellen. Mede hierdoor lijkt het mogelijk niet alleen de levensduur te 

verlengen maar ook de aftakeling van onze systemen uit te stellen en op die manier gezonder 

te blijven tot het einde van ons leven. 
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Wederopbouw met de re-feed 

Na het vasten begint de wederopbouw van de afgebroken cellen. De opbouw start zodra je weer 

gaat eten. Het weer gaan eten (re-feed) is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de 

FMD-cyclus. De afgevoerde oude, zieke, kapotte cellen worden nu vervangen voor gezonde 

nieuwe cellen! 

 

Het vasten is slechts het middel dat zorgt voor de afbraak en hierdoor de opbouw van  gezonde 

cellen mogelijk maakt. 

 

In de onderzoeken bestaat de re-feed en het vervolgdieet uit het mediterraan dieet of het 

longevity dieet. Het is goed om na de vast periode of FMD de lever te ontlasten en deze 

gedoseerd aan het werk te zetten. Eerste dag nog geen dierlijke eiwitten en niet te overeten. 

 
Het fasting mimicking diet. 

FMD is dus een methode waarbij langdurig periodiek vasten van meerdere dagen wordt 

nagebootst. Voordeel van deze mimick (doen alsof) is dat je wel beperkt mag eten. Voor de  

duur van het dieet eet je volgens een patroon van een verlaagde calorie inname maximaal 30% 

van je normale dagelijkse kcal met een maximum van 725 kcal. In de onderzoeken wordt het 

aantal dagelijkse kcal bepaald door je lichaamsgewicht in kg x 8,6 (is gelijk aan pounds x 4kcal) 

Belangrijk is om het aantal eiwitten te minimaliseren, door alleen plantaardig te eten. Alleen dan 

gaan je cellen recyclen. Op deze manier ondervind je lichaam de voordelen van een 73 uur 

durende watervast, terwijl je toch iets mag eten. Het vasten duurt 5     dagen (120 uur) 
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De cijfers van FMD 

Dag 1: (overgangsdag) 50% van je calorie intake max. 1090kcal. 10% eiwit (27 gram) 

56% vet (68 gram) 

 

34% koolhydraten (93 gram).. 

 

Dagen 2 t/m 5: 30% van je calorie intake, max. van 725 kcal. 

 

9% eiwit (16 gram) (onderzoek gebruikt 5%) 

 

44% vet (35 gram) (onderzoek gebruikt 60%) 

 

47% koolhydraten (85 gram). (onderzoek gebruikt 35 %) 

 

Blijf zo laag mogelijk in eiwitten en haal deze alleen uit plantaardige bronnen dus groenten 

(geen vlees, ei, vis, zuivel). Zo kom je makkelijk aan de koolhydraten en ga je daar ook niet 

overheen (geen fruit, m.u.v. misschien wat bessen). 

 
Hoe ga ik me voelen tijdens het vasten? 

Wat je kunt verwachten is dat je op dag twee in ketose gaat waarbij je lichaam gaat detoxen. 

Hierdoor kan je last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid (ketogriep). Het is dan 

belangrijk om je mineralen aan te vullen door voldoende zouten (beetje keltisch zeezout 

oplossen in je water=sole) en magnesium in te nemen. 

 

De tweede dag staat bekent als moeilijkste dag. Na de tweede dag zal het makkelijker worden 

en de honger verminderen. Heel belangrijk is het om goed te drinken minstens twee             liter per 

dag om de afvalstoffen snel het lichaam uit te krijgen. Hoe mensen zich tijdens het vasten 

voelen verschilt. Alles tussen fit en belabberd komt voor. Goed om te weten is dat de         celafbraak 

en regeneratie gepaard kan gaan met een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur. 

Vasten is iets waar je lichaam aan moet wennen. Het kan zijn dat je de  eerste keer na drie 

dagen stopt, geen probleem doe een goede re/feed. wacht een paar weken en probeer het 

opnieuw. Want gaat het de eerste keer niet zo lekker, wees gerust ervaren vasters gaat het 

iedere volgende cyclus beter en makkelijker. 
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Kan iedereen dit doen? 

NEE! langer dan 24 uur vasten in welke vorm dan ook mag niet zonder begeleiding van een 

arts of deskundige. Mensen met ondergewicht, die medicijnen gebruiken voor bijv. diabetes 

moeten extra alert zijn en oppassen met vasten en dat zeker niet op eigen houtje gaan doen. Of 

je het aankunt is persoonlijk en afhankelijk van factoren zoals: hoe fit ben je, wat is je motivatie, 

hoe is je conditie, heb je ervaring met vasten enz. Het blijft bovenal je eigen keus          en 

verantwoordelijkheid. 

 

Valter Longo zegt het volgende op de vraag of je nu al de methode moet toepassen: staat je     MS 

het toe om te wachten, wacht dan tot het fasting mimicking dieet als behandeling is 

geregistreerd. Kun je niet wachten ga dan op zoek naar een arts die jou daarbij kan helpen en 

monitoren. 

 
FASTING MIMICKING DIET 

Er zijn kant en klare pakketten te koop om 5 dagen FMD te doen. Een andere mogelijkheid is 

om het zelf met verse ingrediënten te doen. Met www.myfitnesspal.com kan je een menu gaan 

berekenen. Het blijkt   niet makkelijk om binnen de toegestane eiwitten te blijven. 

 

Het is dan ook een hele puzzel om tot het recept van de groene soep te komen en een zo hoog 

mogelijke voedingswaarde te bereiken. De groene soep kan je gebruiken bij het avondeten voor 

alle 5 dagen. Voor het ontbijt kan je als basis in eerste instantie bulletproof koffie nemen, maar 

als je ketonen te hoog worden kan je in plaats van de vetten in de koffie te doen, ze in de 

groenten verwerken. De lunch is een groentesoep op basis van gemengde roerbakgroenten. 

Het voordeel van gemengde groenten is dat je een grote variatie aan voedingsstoffen binnen 

krijgt en ook een meer constante eiwitinname mag verwachten dat weer het risico op te veel 

eiwitten verlaagd. Makkelijk van een vast menu is dat je het geheel  van tevoren kunt 

klaarmaken en in porties in kunt vriezen ( alhoewel vers klaargemaakt eten altijd te verkiezen is 

boven het ontdooien van ingevroren voeding. 

 

Over supplementen wordt door Valter Longo niets gezegd, maar een goed advies van een arts 

of deskundig therapeut is zeker aan te raden. 

 
 
 
 
 

http://www.myfitnesspal.com/
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VOORBEELD MENU DAG 1 
 

Ontbijt    kcal      koolh. Vetten eiwitten 

2 kop koffie                             0           0           0           0 

kokosolie                                 135 0           15         0 

grasboter                                 75         0           8           0 

subtotaal                               210                   23 

 

Lunch 

Sambal oelek 10gr                 5 1           0           0 

Groentebouillon z.gist 

(Rapunzel) 300ml                   18         1           1           0 

Olijfolie 10gr                            90         0           10         0 

Roerbakgroenten 

Italiaanse 100gr                  31         5           0           1 

Roerbakgroenten 

Champignons  100gr          33         5           0 2 

subtotaal                                  177       12         11         3 

 

Dinner 

Groene soep 1 portie             150       12        8           7 

Bosbes Diepvries, 50gr           22         4           0           0 

subtotaal                                172      16         8           7 

Dagtotaal                                  559       28         42         10 
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VOORBEELD MENU DAG 2 T/M 5 
 

Ontbijt    kcal koolh. Vetten eiwitten 

2 kop koffie                             0           0           0           0 

Kokosolie 10gr                        90         0           10         0 

roerbakgroent 200 g                 54         7           0           2 

Provençaalse kruiden tl          3           0           0           1 

Bosbes Diepvries, 50gr           22         4           0           0 

subtotaal                                 169      11         10         3 

 

Lunch 

Sambal oelek 10gr                 5           1           0           0 

Groentebouillon z.gist 

300ml                      18         1           1           0 

Olijfolie 10gr                           90        0           10         0 

Roerbakgroente100g                  31         5           0           1 

Roerbakgroenten 

Champignons  100g          33         5           0           2 

subtotaal                                177       12         11         3 

 

Dinner 

Groene soep 1 portie              150      12        8          7 

Bosbes Diepvries, 50gr           22        4          0          0 

Subtotal   172      16        8          7 

Dagtotaal                                  518      39      29        13 
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Bronnen:  
 

https://www.google.com/patents/US20150004280 

https://www.nationaalmsfonds.nl/onderzoek/veelbesproken-onderzoeken/stamcelonderzoek 

 

Diabetespatiënten dienen op te letten dat hun bloedsuiker niet te veel daalt. FMD is af te raden 

voor kinderen, ouderen en mensen met ondergewicht. Verder wordt vasten ook afgeraden voor 

mensen met chronische stress (adrenal fatigue), zwangere vrouwen, en vrouwen die 

borstvoeding geven. 

 

Beweeg als een jager- verzamelaar 

Voor meer dan 99% van de evolutionaire geschiedenis van de mens was regelmatige 

lichaamsbeweging onderdeel van het dagelijkse leven. Het grootste gedeelte van ons bestaan 

hebben we als jager-verzamelaars in oost Afrika geleefd. Later zijn een aantal groepen 

gemigreerd naar andere werelddelen. De mens is aangepast op een omgeving waar veel 

beweging noodzakelijk was. 

Voor moderne jager-verzamelaars is beweging nog steeds noodzakelijk. Zij bewegen veel. 

Overgewicht en chronische ziekten komen onder deze volkeren niet voor. Daarom is het 

interessant om naar hun leefstijl, waaronder hun bewegingspatroon, te kijken. 

 

Bewegen voor het eten 

Jagers-verzamelaars hebben geen koelkast of vriezer. Ze zijn genoodzaakt om dagelijks op 

zoek te gaan naar eten. Voordat zij kunnen eten moeten ze eerst bewegen. Ze moeten namelijk 

eerst hun voedsel bij elkaar jagen en verzamelen. 

 

Bewegen op een lege maag is niets nieuws voor de mens. We hebben een enorme 

opslagcapaciteit voor energie in onze lever, spieren en vetweefsel. Dit stelt ons in staat om lange 

tijd te bewegen zonder te eten. Onze genen zijn hierop aangepast. 

 

Tegenwoordig gaat eten vaak vooraf aan bewegen. Dit is precies het tegenovergestelde. Je 

gaat ontbijten voordat je naar je werk fietst, en je gaat eten voordat je ga sporten. Dit is 

onlogisch. 

 

Bewegen op een nuchtere maag heeft als grootste voordeel dat het je insulinegevoeligheid 

verbetert. Insuline heeft verschillende functies. Het is een verzadigingshormoon en 

groeihormoon; het zorgt voor terug resorberen van mineralen in de nieren; het speelt een rol bij 

http://www.google.com/patents/US20150004280
http://www.nationaalmsfonds.nl/onderzoek/veelbesproken-onderzoeken/stamcelonderzoek
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de opname van suikers in de cellen             en het reguleren van je bloedsuiker. 

 

Hoe gevoeliger je voor insuline bent, hoe beter. Mensen met diabetes type 2 zijn  niet meer 

gevoelig voor insuline. Medisch wordt dit insulineresistentie genoemd. Een westerse leefstijl met 

veel zitten, veel geraffineerde koolhydraten, chronische             stress, en een slechte nachtrust lokt 

insulineresistentie uit. De meeste mensen zijn in meer of mindere mate insulineresistent. 

 

Chronische laaggradige ontsteking zorgt ervoor dat je insulineresistent wordt. 10 Samen met 

chronische laaggradige ontsteking is insulineresistentie de oorzaak van bijna alle Westerse 

welvaartsziekten. Denk hierbij aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van 

kanker (borst, colorectaal, pancreas), neurodegeneratieve ziektes (o.a. de ziekte van 

Alzheimer), zwangerschapscomplicaties (zwangerschapsdiabetes, preeclampsie), fertiliteit- 

stoornissen (polycystisch ovariumsyndroom) en andere ziektes.11, 12 

FMD heeft een positieve invloed op je insulinegevoeligheid. Het verbetert je gevoeligheid voor 

insuline. Beweging verbetert ook je gevoeligheid voor insuline. Bewegen in een nuchtere staat is 

een krachtige combinatie om weer gevoeliger te worden voor het hormoon insuline. 

Een goede insulinegevoeligheid is belangrijk voor herstel. Want hoe ongevoeliger je voor 

insuline bent, hoe meer insuline je alvleesklier gaat produceren. Je insulinegehalte in het bloed 

stijgt en dit gaat herstel tegen. Insuline is namelijk de tegenhanger van het groeihormoon. Dit is 

het hormoon dat voor groei en herstel zorgt. Als je insulineniveau hoog is, dan is het niveau van 

je groeihormoon laag. 13 En dat betekent een verminderd vermogen om te   kunnen herstellen. 

 
Praktische tips 

 

• Laat eerst je hond uit voordat je gaat eten. 

• Wandel of fiets naar je werkt en ga daarna pas eten. 

• Ren een aantal keer de trap op en neer voordat je gaat eten. 

• Doe eerst wat huishoudelijke klusjes voordat je gaat eten. 

• Doe een aantal push-ups, squats of jumping jacks voordat je gaat eten. Planken is ook een 

goede oefening. 
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Veel bewegen 

Jager-verzamelaars zijn genoodzaakt om te bewegen. Om te overleven moeten zij namelijk 

voedsel verzamelen, onderdak bouwen en vluchten voor gevaarlijke dieren. Jager-verzamelaars 

bewegen op verschillende manieren en intensiteiten. 

 

Onderzoek onder jager-verzamelaars laat zien dat zij dagelijks 4-5 uur lang buiten hun kamp 

naar voedsel zochten. En vervolgens waren zij bezig met het               transport en de bereiding ervan. 

 

Ons lichaam is gedurende miljoenen jaren geëvolueerd en heeft zich aangepast             aan een 

omgeving die om beweging vraagt. Vandaag de dag zitten we veel te veel stil. Om het 

herstelvermogen te stimuleren, en de gezondheid te verbeteren, zal er weer meer bewogen 

moeten worden. 

 

Praktische tips 
 

Laat je hond, of de hond van de buren, wat vaker uit. Ga lopend of met de fiets i.p.v. met de 

auto. 

Ga tijdens het reizen met het OV staan. Ga met de hand afwassen. 

Haal wat vaker koffie of thee voor je collega’s. Pak de trap i.p.v. de lift. 

Ga staan of rondlopen terwijl je belt. 

Ga staand werken. Er zijn tegenwoordig verschillende sta-bureaus verkrijgbaar. Ga wat vaker in 

de tuin aan de gang. 

 

Kort stilzitten 
 

Jager-verzamelaars zijn gedurende de dag veel in beweging en zitten over het algemeen niet 

lang stil. Daarentegen zitten Westerse mensen wel vaak langdurig stil. Vooral de mensen met 

een kantoorbaan zitten een groot deel van de dag stil. Maar ook (top)sporters en mensen met 

fysiek werk zitten over het algemeen relatief lang stil in vergelijking met jager-verzamelaars. 

Deze mensen zijn overdag vaak actief, maar zodra ze thuis zijn zitten ze veel. Ze zitten in de 

auto onderweg naar huis; daarna zitten ze te eten; vervolgens zitten ze tv te kijken. Voor dat je 

het weet zit je al vijf uur stil. 
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Als je een film aan het kijken bent, zit je al snel 1,5- 2 uur stil. 

 

 

Langdurig stilzitten is een onafhankelijke risicofactor voor ziekte en vroegtijdig overlijden.14 Een 

uurtje sporten per dag kan niet de uren compenseren die je de  rest van de dag stilzit. Het is dus 

noodzakelijk om gedurende de dag het stilzitten  te onderbreken. Het liefst met activiteiten die je 

hartslag flink laten versnellen. 

 
Praktische tips 

 

• Onderbreek het stilzitten door: 

• Een aantal keer een trap op en neer te lopen. 

• Wat vaker koffie of thee voor je collega’s te halen 

• In de pauze een stukje te laag wandelen. 

• Te gaan staan tijdens meetings. 

• Een aantal oefeningen te doen, zoals squats, lunges, push-ups, jumping- jacks of planking. 

• Sta ieder half uur even op. 

• Staand te gaan werken. 

 

Het onderbreken van stilzitten heeft een positief effect op je energieniveau en werk prestaties. 

 

Verminder chronische stres 

Onze voorouders hadden veel minder prikkels te verwerken dan wij. Tegenwoordig zijn er 

overal prikkels aanwezig: reclameborden, banners, snel bewegende beelden op tv, en meldingen 

van je mail, WhatsApp en Facebook. 

 

Continu ontvangen we prikkels. Het leidt tot overprikkeling en chronische stress. We komen 

bijna niet meer in diepe ontspanning. Langdurige stress zorgt voor de       productie van het 

hormoon cortisol, de tegenhanger van melatonine. 

Normaalgesproken is je cortisol overdag hoog en ’s avonds laag. Als je cortisol ’s avonds daalt, 

stijgt de productie van het hormoon melatonine. Dit hormoon is belangrijk voor een goede 

slaapkwaliteit. 

Veel mensen hebben chronische stress waardoor hun cortisolwaarde ’s avonds hoog blijft. Een 

hoog cortisolniveau ’s avonds gaat de productie van melatonine  tegen. Slaapproblemen zijn het 

gevolg. 
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Een goede nachtrust is essentieel voor een goede gezondheid en voor herstel. Want voor 

herstel is het groeihormoon nodig. Het groeihormoon wordt ’s nachts geproduceerd. Een slechte 

nachtrust remt de productie van het groeihormoon, en        daarmee neemt ook het herstel van je 

lichaam af. 

Chronische stress leidt ook tot onderdrukking van de schildklierfunctie. Een trage  schildklier is 

het gevolg. De stofwisseling gaat omlaag waardoor je lichaam minder energie verbruikt. Dit kan 

leiden tot overgewicht en het afvallen wordt lastig. Maar een verlaagde stofwisseling als gevolg 

van een trage schildklier kan ook leiden tot vermoeidheid, koude handen- en voeten, zwakke 

nagels, droge huid, depressieve gevoelens, obstipatie, haaruitval en een verminderde 

concentratie. 

Het beperken van chronische stress is dus van belang voor een goede werking  van de schildklier 

en een goede slaapkwaliteit. 

 

Praktische tips 

• Vermijd na 20.00 uur blauw licht van schermpjes (telefoon, iPad, laptop, TV). Het maakt actief 

en remt de aanmaak van melatonine. Gebruik night shift op je apparaten of installeer de app 

F.lux. Beide remmen het blauwe licht. Je kan ook blue light bril kopen. Die blokkeert ook het 

blauwe licht. 

• Drink saliethee, want salie remt stress. 

• Doe na 20.00 uur niets actiefs. 

• Stop na 20.00 uur met werken. 

• Maak een (bos)wandeling. 

• Luister muziek. 

• Verspreid etherische oliën, waar je rustig van wordt, met een diffuser. Bijvoorbeeld lavendel. 

• Ga overdag sporten. 

• Ga mediteren. Doe bijvoorbeeld mindfulness. 

• Spreek af met vrienden, kennissen of familie. 

• Knuffel je partner, kinderen, moeder, vrienden of familie. Knuffelen werkt         anti-stress en 

rustgevend. 

• Doe ademhalingsoefeningen. 

• Houd elk uur een microbreak. 
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Ervaar acute stress 

Niet alle stress is slecht. Chronische stress is schadelijk, maar korte acute stress is is een weldaad 

voor je gezondheid. Onze voorouders hadden dagelijks te maken  met acute stress. Denk hierbij 

aan koude, hitte, dorst en honger. Maar ook het vluchten voor een roofdier of een wondje is acute 

stress. 

 

In onze Westerse maatschappij is acute stress vervangen door chronische (werk)stress. Acute 

stress komt nauwelijks meer voor, aangezien we allerlei oplossingen hebben bedacht voor 

koude, hitte, dorst en honger. Als het koud wordt zetten we de verwarming aan; als het warm 

wordt zetten we de airco aan; overal is eten, dus we hebben nooit meer honger; om dorst te 

voorkomen hebben we een kraan. Acute stress werkt als een hormetische prikkel. Als je 

langdurig aan zo’n prikkel wordt blootgesteld is het schadelijk, maar kortdurende blootstelling 

aan een hormetische prikkel maakt je sterker. 

‘What doesn’t kill you, makes you stronger.’ 

 

Acute stress heeft een positieve invloed op je immuunsysteem en bioritme. Acute stress in de 

vorm van koude of wondjes zorgt ervoor dat het immuunsysteem naar de buitenkant van je 

lichaam trekt (o.a. de huid), want daar dreigt eventueel gevaar. Bij veel mensen is het 

immuunsysteem continu binnen (in de bloedbaan) actief, omdat er geen gevaar dreigt en geen 

noodzaak is om naar de buitenkant te trekken. Dit leidt tot laaggradige ontsteking en klachten en 

ziekten op de lange termijn. Stel je daarom regelmatig aan acute stressoren bloot. 

 

Praktische tips 

 

• Neem een koude douche. 

• Ga naar de sauna. 

• Sla eens je ontbijt over (let op voor hypo bij diabetespatiënten). 

• Drink eens een aantal uur niets. 

• Drink 2-3 glazen in één keer. 

• Eet kruiden, zoals gember, chilipeper, knoflook en kurkuma. 

• Doe high intensity interval training (HIIT) 
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Persoonlijk behandelplan 

Helaas lukt het niet altijd om met bovenstaande maatregelen je klachten (voldoende) te 

verminderen. Soms is er een persoonlijk behandelplan nodig. Een plan met leefstijlmaatregelen 

die specifiek voor jouw klachten zijn, aangevuld met specifieke supplementen. 

 

Het team van BeterKliniek helpt je graag met jouw zoektocht naar herstel en een  betere 

gezondheid. Samen kunnen we een team vormen en opzoek gaan naar de oorzaak van jouw 

klachten. Vervolgens maken we samen jouw persoonlijke behandelplan. Hierbij houden we 

rekening met wat er voor jouw haalbaar is. 

 

 

Wil je weten hoe wij u kunnen helpen? Klik hier voor meer informatie over onze behandeling en 

werkwijze. 

 

    

Michael van Gils     An van Veen 

 

Integraal therapeut     Integraal arts 

Specialisatie:  Orthomoleculair  Specialisatie:  Homeopathie 

Epi-genetica               Niet Toxische Tumortherapie

   

 

Nawoord 

Wij hopen dat de tips in dit e-book jou op weg zullen helpen naar herstel en een betere 

gezondheid.  
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