
Leeuwarden | Is eten als onze verre
voorouders echt beter voor ons? Lec-
torGezondeenduurzamevoeding en
welvaartsziekten Esther Nederhof
van de Hogeschool VHL liet 36 proef-
personen in twee groepen beurte-
lings vier weken het oer- of paleodi-
eet volgen en vier weken eten vol-
gens de schijf van vijf. Wat blijkt? De
oer-eters die zich vooral vullen met
groenten, noten en vlees/vis, zitten
een stuk lekkerder in hun vel en heb-
ben minder lichamelijke klachten.

,,De groep is te klein om te conclu-
deren dat het effect van dit dieet op
lichamelijke en psychische klachten
nu wetenschappelijk is bewezen”,
waarschuwt Nederhof nadrukkelijk,
,,maar de resultaten zijn opvallend
genoeg om een grootschaliger ver-
volgstudie te rechtvaardigen”.

Of er werd gekeken naar stress-
klachten, depressiviteit, slapeloos-
heid of lichamelijke klachten als
hoofdpijn of een opgeblazen gevoel,
in bijna alle gevallen scoorde de
groep die zich aan het paleodieet
hield beter.

Stapten ze na vier weken over op
de schijf van vijf dan zakte hun wel-
bevinden. De groep die begonmet de
schijf van vijf liet een tegenoverge-
steld beeld zien.

Maar, ook opvallend, wie de proef

begonmet eten volgens de schijf van
vijf, gaf ook aan zich beter te voelen
dan met zijn of haar normale eetpa-
troon, al waren de effecten minder
positief dan bij de paleo-eters.

Nederhof deed het onderzoek sa-
menmet Esther Bikker en Daniël Vo-
gel, twee medische studenten aan de
RUG. Volgens Bikker hield de onder-
zoeksgroep zich redelijk goed aan de
instructies. ,,Wel vondenmensen die
begonnenmet het paleodieet het las-
tiger te switchendandeandere groep
door de positieve effecten die paleo
op hen had.”

Gezondheidskosten
Volgens Vogel kan hun onderzoek
helpen de gezondheidskosten bin-
nen de perken te houden. ,,Veel
klachten die door het paleodieet ver-
minderden komen overeen met ge-
zondheidsklachten die gepaard gaan
met welvaartsziekten als diabetes.
Misschien zijn die klachten signalen
datmendiewelvaartsziekten aanhet
ontwikkelen is. Als een ander voe-
dingspatroon die klachten vermin-
dert, kan het misschien ook zulke
ziekten voorkomen.”

De theorie achter het paleodieet is
simpel. Op evolutionaire schaal ge-
zien, voedt de mens zich nog maar
kortmet landbouwproducten als gra-
nen en melkproducten. Daarvoor at
men vooral groenten, vlees, vis, no-
ten en vruchten. Ons lichaam heeft
zich op dat dieet ontwikkeld en rea-
geert daarom slecht op de moderne,
door de landbouw ontwikkelde voe-
dingsgewoonten.

Dat niet iedereen even heftig op

die relatief moderne voedingstoffen
reageert, wil volgens Bikker niet zeg-
gen dat ze ‘dus’ goed zijn. ,,Bij het pa-
leodieet hoort bijvoorbeeld geen
brood want dat eten we pas sinds de
mens van jager, boerwerd. Tochheb-
ben slechts weinigen een glutenal-
lergie. Maar dat wil niet zeggen dat
gluten dus gezond zijn. Ze kunnen
ook bij mensen die niet allergisch
zijn klachten als darmontstekingen
veroorzaken. Die zijn niet zo heftig
dat het een probleem vormt, maar
kunnen toch ongemerkt invloed

hebben op je welbevinden.”
Nederhof eet zelf al een aantal ja-

ren volgens het oerdieet. Haar posi-
tieve ervaring was mede aanleiding
voor dit onderzoek. Vogel volgde een
tijdje een op het paleo lijkend dieet
en voelde zich al snel energieker.
Maar dat dieet bleek voor de student
lastig vol te houden. ,,In de studen-
tenkeuken overheerst het gemaks-
voedsel.”

Toch zijn Bikker en Vogel dankzij
het onderzoek bewustere eters ge-
worden. Bikker: ,,Suiker probeer ik

zoveel mogelijk te vermijden. Maar
leven zonder brood en zuivel vind ik
toch heel lastig.”

Of er een vervolgonderzoek komt
hangt af van financiers. Nederhof:
,,Een kwart van het geldmoet uit het
bedrijfsleven komen. Ik hoop dat de
groente- en fruitbranche wat ziet in
het onderzoek. Bij de voedingsindus-
trie maak ik denk ik niet veel kans.
Die maken veel winst met kant-en-
klaarproducten en zitten niet te
wachten op een bewijs dat demens is
gebaat bij een paleodieet.”

Oerdieet lijkt echt te werken

Vis, noten en groenten zijn belangrijke ingrediënten van het paleodieet. Foto: Shutterstock

• Met een dieet van groenten,
noten en vlees voel je je
lekkerder in je vel

Theo Klein


