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Anno 2018 dicteert de wetenschap wat gezond is en wat 
vooral niet. Emeritus hoogleraar en chemicus Frits Muskiet 
denkt dat volkeren die nog leven zoals wij dat eeuwen 
geleden deden ons beter kunnen inspireren.

Tekst Willem Koert  Fotografie Maarten van der Wal

U heeft in Afrika onderzoek gedaan onder men-
sen die nog praktisch in de prehistorie leven. Hoe 
heeft dat uw visie op gezondheid bepaald?
‘In Afrika vonden we dingen die haaks staan op wat in 
onze leerboeken staat. Zo vonden we zo’n tien jaar 
geleden in Tanzania bij traditioneel levende Masai een 
cholesterolspiegel die op het eerste gezicht ongunsti-
ger is dan die van ongeveer even oude en even zware 
Nederlanders. Deze Masai aten veel verzadigd vet en 
weinig van het meervoudig onverzadigde linolzuur. 
Veel voedingswetenschappers zeggen dat die verzadig-
de vetten ongezond zijn, en linolzuur juist goed. Toch 
kwamen hart- en vaatziekten onder de door ons bestu-
deerde Masai nauwelijks voor.

In de jaren 70 was al ontdekt dat ook bij de Masai 
vaataandoeningen voorkomen, maar dat die anders zijn 
dan bij ons. Hier slibben bij mensen met atherosclerose 

de bloedvaten dicht met cholesterol en ander materiaal. 
Als Masai atherosclerose krijgen, zit het cholesterol niet 
aan de binnenkant van de bloedvaten, maar aan de 
buitenkant. De bloedvaten blijven open en soepel.

Ook andere onderzoekers die traditioneel levende 
Afrikanen bestudeerden deden zulke ontdekkingen. 
Zo ontdekten wetenschappers in de jaren 60 bij het 
bepalen van de conditie van jonge Masaimannen  
dat sommigen net zo fit waren als Tour de France -
winnaars. Waarschijnlijk kwam dat door hun leefstijl, 
met een voor onze begrippen ongekende hoeveelheid 
lichaamsbeweging.’

Maakt al die lichaamsbeweging de bloedvaten 
van de Masai zo gezond? 
‘Dat speelt mee, maar waarschijnlijk is dat niet het hele 
verhaal. Masai krijgen via hun gefermenteerde melk 
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ook veel vitamine K2 binnen. Die vitamine zorgt 
ervoor dat het lichaam calcium weghoudt uit 
weefsels waar calcium niet nodig is, zoals de 
bloedvaten. Die blijven daardoor soepel. Dat 
speelt misschien ook een rol. 

Maar eigenlijk vind ik het onverstandig om 
louter te wijzen op aparte leefstijlfactoren als het 
om gezondheid gaat. Dat is te simpel. Leefstijl-
factoren grijpen op elkaar in. Mijn favoriete 
voorbeeld is dat van iemand die last 
heeft van chronische stress, en daar-
door misschien gaat roken en slecht 
slaapt. ’s Nachts wordt die persoon 
wakker en gaat zoete dingen eten. 
Daardoor verslechtert de micro-
flora in zijn darm, voelt hij zich 
overdag niet goed, en kan hij zichzelf 
niet motiveren om te gaan sporten. 
Zo’n patroon is niet op te lossen met een 
paar ingrepen. Je zult zo’n hele levensstijl moeten 
veranderen.’

Kunnen we van natuurvolkeren als de Masai 
leren hoe we zouden moeten leven?
‘Ja, maar dan wel met behoud van onze verwor-
venheden uit de 21e eeuw. Ik denk dat een gezon-
de leefstijl zes pijlers heeft. Gezonde voeding met 
zo veel mogelijk natuurlijke en onbewerkte pro-
ducten is daar een van, veel bewegen een andere. 
Andere pijlers zijn het vermijden van chronische 
stress, zorgen voor voldoende slaap, een gezonde 
microflora en geen blootstelling aan giftige stof-
fen in bijvoorbeeld sigarettenrook en milieuver-
ontreiniging.

Een gezonde leefstijl houdt dus niet in dat we 
weer net als natuurvolkeren knollen moeten uit-
graven, rauw vlees moeten eten en op blote voe-
ten door de sneeuw moeten rennen. Traditioneel 
levende volkeren hebben bovendien een hoge 
kindersterfte, vooral door infecties, en veel meer 
geweld. Daar hoeven we niet naar terug.’

De leefstijl van volkeren als de Masai lijkt op 
die waarvoor de evolutie ons eigenlijk heeft 
ontworpen, heeft u wel eens gezegd. Veel 
voedingswetenschappers hebben moeite 
met die benadering. Volgens hun studies zijn 
niet alle elementen van die oeroude leefstijl 
gezond.
‘Nagenoeg alle kennis over gezonde voeding is 
afkomstig uit onderzoek dat is uitgevoerd op 
mensen met een westerse manier van leven. De 
meeste van die mensen eten onvoldoende groen-
ten en fruit, bewegen niet of weinig en veel van 
hen eten nooit vis.’

We moeten ons dus niet blindstaren op ken-
nis die we verkrijgen uit onderzoek onder 
mensen met een westerse leefstijl, maar 

onze blik verbreden.
‘Laat ik nog een ander voorbeeld ge-

ven. In de jaren 60 vroegen onder-
zoekers zich af of pygmeeën zo 
klein waren door een afwijkende 
hormoonhouding. Om die hypo-
these te toetsen injecteerden ze 

pygmeeën met een hoeveelheid 
insuline die bij westerse mensen 

geen problemen zou moeten geven. 
Maar dat gebeurde dus wel bij de proefper-

sonen. Ze kregen bijna allemaal symptomen van 
een te lage glucosespiegel, zoals zweten. Eén 
pygmee overleed bijna. De onderzoekers conclu-
deerden dat deze mensen afwijkend reageren op 
insuline. Ze dachten vanuit zichzelf en namen 
zichzelf als norm. Zelf denk ik dat dit onderzoek 
vooral iets zegt over hoe ongevoelig wij westerlin-
gen – door onze leefstijl – zijn voor insuline. On-
gevoeligheid voor insuline is de eerste stap naar 
diabetes type 2. Het is geen wonder dat in ons 
land diabetes type 2 aan het uitgroeien is tot een 
heuse volksziekte.

Over diabetes gesproken; in december publi-
ceerden Engelse onderzoekers een studie in The 
Lancet waarin ze patiënten met diabetes type 2 met 
een streng dieet lieten afvallen. Na één jaar was 
bijna de helft van de patiënten geen diabeet meer, 
en hoefde ook geen antidiabetica meer te gebrui-
ken. Als je dat leest, en beseft dat meer dan een 
miljoen Nederlanders diabetes hebben, en dat de 
kosten van de zorg de pan uit rijzen, dan vraag je je 
af waar we in hemelsnaam mee bezig zijn.’  ■
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