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Gezonde voeding 
Wie heeft het bij het rechte eind?

Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

Hoe ziet een gezond dieet er nu precies uit? Iedere expert lijkt daarover weer een andere opvatting te heb-
ben. Niets staat vast, en geen enkel aspect van gezonde voeding is boven discussie verheven. Toch zijn er in  
chaotische voedingsdebatten een paar grote lijnen waarover (bijna) alle deskundigen het met elkaar eens zijn.

Twee jaar geleden promoveerde de Groningse voedings-
onderzoeker en arts Remko Kuipers op een onderzoek 
waarmee hij dwars in ging tegen de gevestigde voedingswe-
tenschap.1 Die vindt nog steeds dat de meeste energie in een 
gezond dieet uit koolhydraten moet komen. Ongeveer zes-
tig procent van de energie die Nederlanders dagelijks con-
sumeren zou afkomstig moeten zijn uit de koolhydraten in 
voedingsmiddelen als brood, aardappels, rijst en fruit. 

Een kleine, maar groeiende groep voedingsexperts, 
waartoe ook Kuipers behoort, is van mening dat een der-
gelijk dieet verre staat van het dieet van onze voorouders 
uit het stenen tijdperk. Die aten knollen, bessen, eieren, vis 
en vlees, en door het ontbreken van granen en zetmeelrijke 
groenten en fruitsoorten consumeerden zij waarschijnlijk 
minder koolhydraten dan wij.2

Onze genen zijn sinds die periode nauwelijks veran-
derd, en ons lichaam is volgens de paleobeweging dan ook 
niet goed bestand tegen het koolhydraatrijke dieet dat voe-
dingswetenschappers als gezond beschouwen. We zouden 
gezonder zijn, en minder risico hebben op chronische ziek-
ten, als onze voeding meer overeenkwam met het dieet van 
onze voorouders in het stenen tijdperk. Het wetenschappe-
lijke werk van Kuipers onderbouwt die stelling.3

Paleodieet
Kuipers bestudeerde in Oost-Afrika de voedings- 

gewoonten van de Hadza, een natuurvolk met een dieet dat 
in grote trekken nog steeds een paleodieet is. De Hadza eten 
meer verzadigd vet en minder koolhydraten, dan gevestigde 
voedingswetenschappers wenselijk achten. Voedingsweten-
schappers vrezen dat een te hoge inname van verzadigd vet 
de kans op hart- en vaatziekten verhoogt. In plaats daar-
van, adviseert de reguliere voedingswetenschap, zouden 
we meer meervoudig onverzadigde n-6-vetzuren moeten 
consumeren. 

De Hadza eten ongeveer evenveel meervoudig onverza-
digd vet als Nederlanders, maar dat meervoudig onverza-
digde vet is wel anders van samenstelling. Het bevat minder 
n-6-vetzuren, die wij vooral binnenkrijgen via cholesterol-
verlagende margarines en dieetproducten, en meer n-3-vet-
zuren, die vooral in vette vis aanwezig zijn. Toen Kuipers 
zwangere vrouwen en moeders met pasgeboren baby’s 
onderzocht, vond hij echter geen aanwijzingen dat de vrou-
wen ongezond waren. Sterker, ze leken zelfs gezonder te zijn 
dan zwangere vrouwen en jonge moeders in het geïndustri-
aliseerde en hoogtechnologische Nederland.

Kuipers’ bevindingen weerspreken de boodschap van 
de gevestigde voedingswetenschap op meer dan één punt. 
Voedingswetenschappers vertellen bijvoorbeeld nog steeds 

dat brood ons basisvoedsel is en moet blijven, maar op 26 
mei 2012 zei Kuipers in een interview met de Volkskrant 
dat die situatie wat hem betreft mocht veranderen. “Neem 
minder brood, maar beleg het beter”, zei Kuipers. “Maak het 
lekkerder met meer groenten en fruit. Willen wij gezond 
ouder worden, zonder welvaartsziekten als obesitas, sui-
kerziekte en sommige vormen van kanker, dan moeten wij 
onze voeding aanpassen. Dat is noodzakelijk omdat onze 
voeding nu te veel snelle koolhydraten bevat, te weinig ver-
zadigende eiwitten en bovendien een tekort aan omega-3 
vetzuren, die beschermen tegen hart- en vaatziekten. Art-
sen kijken nu naar de gevolgen van deze ziekten en behan-
delen die, niet de oorzaak.” In 2014 publiceerde Kuipers het 
boek ‘Het Oerdieet’, waarin hij zijn visie op gezonde voe-
ding uiteenzette.4
 
Mediterraan dieet

Kuipers staat niet alleen in zijn kritiek op de voedings-
wetenschap. Met een zekere regelmaat verschijnen stu-
dies die de gangbare kennis over gezonde voeding op losse 
schroeven zetten, of wetenschappers staan op die kie-
zen voor een frontale aanval. Die situatie is niet nieuw. Al 
vanaf het begin van de moderne voedingswetenschap dra-
gen stromingen binnen die wetenschap de dominante visie 
uit. Eén van die stromingen gaat terug op vroege publica-
ties van Ancel Keys, die in 1945 als eerste beweerde dat het 
Mediterrane dieet gezonder was dan het traditionele wes-
terse voedingspatroon.5 In het klassieke Mediterrane dieet 
is de consumptie van zuivel en rood vlees beperkt, even-
als die van roomboter en margarines. Vis, groenten, volle 
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graanproducten en olijfolie zijn in het Mediterrane dieet 
daarentegen prominent aanwezig.

Het idee dat een dergelijk dieet gezond kan zijn, vond 
pas in de jaren negentig ingang in de gevestigde voedings-
wetenschap, nadat de internationale vergelijkende studies 
hadden aangetoond dat het Mediterrane dieet inderdaad 
het risico op sterfte door hartinfarcten, kanker en beroerte 
met tientallen procenten verminderde.6 De meest invloed-
rijke voedingswetenschapper van dit moment, Walter Wil-
lett, propageert een voedingspatroon dat is gebaseerd op 
het Mediterrane dieet, en ondanks de wetenschappelijke 
erkenning van dat dieet, wijkt het nog steeds in een aantal 
opzichten af van het dieet dat de gangbare voedingsweten-
schap adviseert.7

Koolhydraatarm dieet
Het Mediterrane dieet van Keys en Willett en het 

paleodieet staan haaks op elkaar. “Alles wat een mens uit 
het Stenen Tijdperk niet als eten herkend zou hebben, is 
ongezond”, is een credo van de paleobeweging. Granen en 
bonen, beide hoekstenen van het Mediterrane dieet, zijn 
taboe in het paleodieet. Nog groter is de discrepantie tus-
sen het Mediterrane dieet en het door Robert Atkins gepo-
pulariseerde koolhydraatarme dieet. Hoewel in de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw studies al aantoonden dat 
het Atkinsdieet mensen met ziekelijk overgewicht snel-
ler liet afvallen dan de gangbare dieetbenaderingen,8 heb-
ben gevestigde voedingswetenschappers het Atkinsdieet 
jarenlang verketterd. Die situatie is pas recent veranderd, 
nadat studies aantoonden dat koolhydraatarme dieetpa-
tronen het risico op sommige vormen van kanker vermin-
deren en veroudering vertragen. Zo verkennen oncologen 
van het Amerikaanse Barrow Neurological Institute op dit 
moment de mogelijkheid van extreem koolhydraatarme 
diëten als behandelingsmethode tegen kwaadaardige glio-
men.9 Onderzoekers van de Australian National University 
publiceerden in 2013 bijvoorbeeld een onderzoek waarin 

een hoge glucosespiegel bij gezonde mensen de veroude-
ring van de hersenen versnelt.10

Kakofonie van opvattingen
In de voedingswetenschap is het continue debat tus-

sen stromingen nog enigszins gestructureerd, en daardoor 
overzichtelijk. In de populaire media is dat overzicht vol-
ledig zoek, en is er geen structuur meer in de kakafonie 
van opvattingen te herkennen. In blogs, websites, tijd-
schriften en tv-shows is werkelijk geen enkel aspect van 
gezonde voeding boven tweespalt verheven. Noten zijn 
bijvoorbeeld volgens voedingswetenschappers gezond, 
en passen in het Mediterrane dieet, het koolhydraatarme 
dieet en het paleodieet. Desondanks waarschuwen enkele 
excentrieke paleoadepten op het internet voor de ‘onge-
zond grote’ hoeveelheid phytaat en omega-6-vetzuren 
in noten.11 Even probleemloos zijn op het eerste gezicht 
uien. Een relatief hoge inname van uien en andere ver-
wante Allium-groenten, zoals knoflook, prei en bieslook, 
verminderen volgens tientallen studies het risico op onder 
meer prostaatkanker.12 Bovendien passen uien in een dieet 
dat de goedkeuring van voedingswetenschappers kan  
wegdragen, een Mediterraan dieet, een koolhydraatarm 
dieet en het paleodieet. Desondanks waarschuwen excen-
triekelingen in uithoeken van het internet tegen het ‘neu-
rotoxische effect’ van uien,13 met de bewering dat uien 
hersencellen beschadigen. Overtuigende wetenschappe-
lijke aanwijzingen voor de vermeende schadelijke effecten 
van phytaat in noten of neurotoxische stoffen in uien zijn 
er overigens niet, maar de twee voorbeelden illustreren 
wel de verwarring als het om gezonde voeding gaat.

Zoektocht naar de gemene deler
Inmiddels is een beeld ontstaan dat voedingsweten-

schappers helemaal niets zeker weten, en volkomen in het 
duister tasten. Gelukkig is dat beeld onjuist, betogen David 
Katz en Stephanie Meller van de universiteit van Yale in 

een overzichtsartikel, dat onlangs verscheen in de Annual 
Review of Public Health onder de veelzeggende titel “Can 
we say what diet is best for health?”14 In die publicatie pro-
beren de twee wetenschappers het voedingswetenschap-
pelijke geruzie te overstijgen. Ze gaan niet op zoek naar 
de verschillen tussen de dieetbenaderingen die voedings-
wetenschappers sinds 1945 hebben bedacht, maar naar de 
overeenkomsten. 

Tot de dieetbenaderingen die zich in de belangstelling 
van Katz en Miller mogen verheugen, behoren onder meer 
het Mediterrane dieet, het koolhydraatarme dieet en het 
paleodieet waarover we hierboven al gesproken hebben. 
Katz en Meller onderscheiden nog een paar andere dieet-
types, zoals het traditionele bijna-vegetarische en vetarme 
traditionele Aziatische dieet, en diverse door wetenschap-
pers ontworpen diëten, zoals het DASH-dieet (met een 
prominente rol voor fruit, groenten, volle graanproduc-
ten en vetarme zuivelproducten) en het laag-glycemische 
dieet (waarin het accent ligt op het vermijden van snel 
opneembare koolhydraten die de insulinespiegel fors laten 
stijgen). Het traditionele Aziatische dieet is in het Westen 
bekend geworden door het werk van Colin Campbell, een 
Amerikaanse voedingswetenschapper van de universiteit 
van Cornell. Campbell heeft zijn inzichten samengevat in 
zijn boek The China Study.15

Al die diëten kunnen bogen op wetenschappelijke 
onderbouwing, maar hebben verschillende uitgangspun-
ten. En hoewel de pleitbezorgers van al die dieetbenade-
ringen op veel punten lijnrecht tegen over elkaar staan, 
zijn ze het volgens Katz en Meller op twee punten met 
elkaar eens. 

Onbewerkt heeft de voorkeur
Ten eerste nemen in alle dieetbenaderingen onbe-

werkte of minimaal bewerkte voedingsmiddelen een 
centrale plaats in. Intensief bewerkte en kant-en-klare 
producten schitteren door afwezigheid. Geen enkele 
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dieetbenadering ruimt plaats in voor industrieel vervaar-
digde voedingsmiddelen als frisdrank, snoepgoed, gebak, 
snacks, intensief bewerkte vleesproducten en vleeswaren 
en sausmixen. Hoe dichter levensmiddelen bij de natuur 
staan, en hoe minder bewerkingen ze hebben ondergaan, 
des te gezonder zijn ze, stellen Katz en Meller. Vers vlees 
is gezonder dan bewerkt vlees, verse vis is beter dan vis 
uit blik, vissticks of surimi. Vers fruit is beter dan fruit 
uit blik, industrieel fruitsap en op vruchtensap gebaseerde 
frisdrank. Volkorenbrood, gemaakt van de volledige 
graankorrel, is een betere keuze dan witbrood. Gekookte 
aardappels zijn gezonder dan gefrituurde aardappelpro-
ducten. Traditionele zuivelproducten als melk, karnemelk, 
yoghurt en kwark zijn gezonder dan hun calorierijke vari-
anten, waaraan de voedingsindustrie geraffineerde sui-
kers heeft toegevoegd. Die laatste twee voorbeelden val-
len uiteraard buiten het bestek van het paleodieet, waarin 
geen plaats is voor zuivel en granen.

Plantaardig
Ten tweede zijn in alle diëten de meeste calorieën van 

plantaardige origine. Dat gold misschien niet voor de 
eerste versie van het koolhydraatarme Atkinsdieet, die 
dateert uit het midden van de jaren zestig van de twintig-
ste eeuw. In het oorspronkelijke Atkinsdieet was het gros 
van de energie afkomstig uit dierlijke producten. In latere 
versies van zijn dieet incorporeerde Robert Atkins echter 
meer plantaardige koolhydraatarme voedingsmiddelen. 
Atkins reageerde daarmee op kritiek van voedingsweten-
schappers, en maakte zijn dieet daarmee veelzijdiger en 
gezonder. In 2009 introduceerden Canadese voedingswe-
tenschappers zelfs een veganistisch koolhydraatarm dieet, 
dat ze het Eco-Atkins-dieet noemden.16

Ook binnen de paleobeweging heeft een herwaarde-
ring van plantaardige voedingsmiddelen plaatsgevon-
den. Oorspronkelijk lag in het paleodieet het accent op 
dierlijke voedingsmiddelen, zoals vis, eieren en vlees, 

maar archeologisch onderzoek heeft daarin verande-
ring gebracht. Uit opgravingen is gebleken dat onze  
voorouders in de steentijd al veel fruit, knollen, noten en 
andere plantaardige voedingsmiddelen aten. Archeolo-
gen en antropologen hebben de term ‘jager-verzamelaar’ 
om die reden veranderd in ‘verzamelaar-jager’. Binnen 
de beweging is overigens niet iedereen in die ontwikke-
ling meegegaan. Emeritus-hoogleraar en paleogoeroe 
Loren Cordain heeft bijvoorbeeld nog steeds geen goed 
woord over voor bonen of aardappelen. Cordain blijft van 
mening dat dierlijke voedingsmiddelen de hoeksteen van 
een gezond paleodieet moeten zijn.17 Veel andere aanhan-
gers van het paleodieet hebben hun aanpak echter herzien.

Verschillende wegen 
De boodschap van Katz en Meller is dat wetenschap-

pers, voorlichters en media genoemde twee wetmatighe-
den beter voor het voetlicht zouden moeten brengen, en 
moeten beklemtonen dat een gezonde voeding bestaat uit 
zo natuurlijk mogelijke producten. Binnen een dergelijk 
dieet dient bovendien het gros van de levensmiddelen van 
plantaardige origine te zijn. Daarover zijn bijna alle voe-
dingswetenschappers het in ieder geval eens. 

De opvattingen van Katz en Meller komen overeen met 
die van de Amsterdamse voedingshoogleraar Jaap Seidell. 
In een discussie over gezonde voeding, naar aanleiding 
van het promotieonderzoek van Remko Kuipers,18 merkte 
Seidell op dat er volgens studies meer wegen naar Rome 
leiden. Seidell gelooft dat een koolhydraatarm dieetpa-
troon gezond kan zijn, gelooft dat een paleodieet gezond 
kan zijn, maar hecht ook waarde aan het traditionele vet-
arme en bijna-vegetarische Aziatische dieet. De grondig 
bestudeerde inwoners van Okinawa, een eiland bij Japan, 
worden bijvoorbeeld gezond oud met een dieet met veel 
koolhydraten, weinig verzadigd vet, maar ook veel vis, 
zeewier en vezelrijke plantaardige voedingsmiddelen. 

Inderdaad, voedingswetenschappers weten nog lang 
niet precies wat gezond is en wat niet, en verschillen daar-
over dus van mening. Maar er zijn ook een paar dingen 
die ze wel degelijk zeker weten. Eén van die onvoldon-
gen feiten is dat intensief bewerkte voedingsmiddelen 
ongezond zijn. Seidell denkt dan aan intensief bewerkte  
vleesproducten, voedingsmiddelen met veel snel opneem-
bare koolhydraten, zoals snoep en frisdrank, en produc-
ten met industriële transvetzuren. We zouden er daarnaast 
ook nog eens voor moeten zorgen dat we niet teveel calo-
rieën binnenkrijgen, maar wel voldoende nutriënten zoals 
natuurlijke vitamines, mineralen en onmisbare vetzuren. 
En als we ook nog eens elke dag een half uurtje tot een uur 
intensief bewegen, dan zijn we in ieder geval een heel eind 
op de goede weg. “Het zou betreurenswaardig zijn als we 
die waardevolle inzichten, die boven alle twijfel zijn verhe-
ven, door het geruzie van wetenschappers en andere voe-
dingskundigen zouden vergeten,” aldus Seidell.

 <
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