
I
ntermittent fasting. Je hebt er ongetwij-

feld al van gehoord. Of je moet op een 

andere planeet wonen, dan niet. Je mag 

eten wat je wil! Je valt vanzelf af! Je krijgt 

er een energieboost van! Je voelt je beter 

dan ooit! Hm, klinkt te mooi om waar te 

zijn, toch?   Heel wat BV’s zijn 

fan van intermittent fasting. 

Het is één van de hipste

methodes om kilo’s kwijt te 

raken. Ook celebrity’s als 

Beyoncé, Nicole Kidman en 

Vanessa Hudgens doen het. 

 WEINIG MOEITE? 

 Periodiek of onderbroken vasten, dus. Een 

hype tot en met. En nochtans is vasten zo 

oud als de straat. Christenen, joden, islamie-

ten hebben er altijd al iets mee gehad. En in 

de natuurgeneeskunde wordt vasten aange-

raden om je lichaam te reinigen. Uit onder-

zoek blijkt dat intermittent fasting metabole 

veranderingen teweegbrengt die een eff ect 

kunnen hebben in de strijd tegen bepaalde 

ziekten.   Maar waar het bij de 

meeste mensen om gaat, is 

dat je er moeiteloos van zou 

afvallen. Want vermageren, 

daar we allemaal al eens mee 

bezig. Ofwel in gedachten, 

wanneer we ons weer eens voornemen: ‘Het 

is beslist, na het weekend ga ik op dieet!’ Of-

wel dóen we het gewoon: fi tnessen, diëten, 

calorieën tellen. Maar als intermittent fasting 

zo populair is en het je weinig moeite kost, 

waarom er dan niet mee beginnen? Alleen: is 

INTERMITTENT 
FASTING

DÉ AFSLANK-HYPE 
VAN HET MOMENT

Pieter Loridon
pakt graag uit

met zijn
afgeslankte
lichaam. En
daar hebben

wij niets 
op tegen.

OOK BV’S 
ZIJN FAN!

WÉRKT HET OF 
IS ’T FLAUWEKUL?

Kersverse papa
Louis Talpe

heeft nu meer
energie én

slaapt beter. Al
zal dat laatste
nu iets minder
zijn met een

baby in huis...

het wel écht een goeie methode om kilo’s 

kwijt te spelen? Wat zijn de voor- en nade-

len? En is het wel gezond?  

HOE MEER KLEUR, HOE BETER

 Er zijn verschillende varianten van intermit-

tent fasting. De meest toegepaste vormen 

zijn 16:8, 20:4 en 5:2, waarbij je 16 uur, 20 

uur of zelf 5 dagen vast en dan in respectie-

velijk 8 uur, 4 uur of 2 dagen wél eet.  

Sportarts en huisdokter Servaas Bingé  

schuift 16:8 als de beste methode naar voor. 

Hij heeft er zelfs een boek over geschreven 

dat kortweg ‘16:8’ heet. 

 ‘Acht uur mogen eten tegenover zestien uur 

compleet nuchter zijn, is een haalbare kaart’, 

zegt Servaas. ‘Dus kun je het permanent 

toepassen. Intermittent fasting zwengelt je 

Het lijkt te
mooi om

waar te zijn
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metabolisme en celherstel aan, en voorkomt 
chronische aandoeningen. De gezondheids-
voordelen haalt je lichaam vooral uit die zes-
tien uur niet eten. Met een lege maag  worden 
allerlei herstelmechanismen in ons lichaam 
geactiveerd. Dat gebeurt niet als je je lichaam 
de hele tijd zit te voeden. In die acht uur blijft 
gezond eten belangrijk. De focus moet liggen 
op plantaardige, onbewerkte én gevarieerde 
voeding. Hoe meer kleur op je bord, hoe 
 beter.’ 

 EEN BLIJVER 

 Het is geen must, maar in de 
praktijk doet iemand die 
intermittent fasting volgt het 
vaak met één maaltijd per 
dag minder.   ‘Zelf eet ik twee 
keer per dag’, aldus Servaas Bingé. ‘Om 13 
uur mijn breakfast en vóór 21 uur mijn 
hoofdmaaltijd. Wie zestien uur lang vasten te 
ambitieus vindt, kan starten met twaalf uur 
niets eten. Wie bijvoorbeeld diabetes heeft, 
kan met zo’n voedingsschema al voordelen 

ervaren. Wel opletten als je reeds op bloed-
suikerregelende medicatie staat. Zoals ik het 
nu aanvoel is dit geen voorbijgaande hype, 
maar een blijver. Omdat het 
makkelijk in een gezonde 
levensstijl te integreren is.’ 

 VETVERBRANDING 

 Intermittent fasting druist 
nochtans in tegen alle gezondheidswetten 
die in steen gebeiteld staan, zoals: ‘het ont-
bijt is de belangrijkste maaltijd van de dag’ 
en ‘vasten is niet goed voor de concentratie’. 
Maar de wetenschap evolueert en er zijn 
duidelijke verbanden tussen vasten en ver-
minderd risico op chronische aandoeningen. 
Door te vasten zou je vetverbranding ook 
toenemen én zou je meer energie krijgen. 
Louis Talpe (39) viel al vastend af voor zijn 
rol in de wielerfi lm ‘� e Racer’. ‘Dat vergt 
toewijding’, aldus Louis op Instagram ‘Maar 
periodiek vasten in combinatie met gezond 
eten en veel duursporten bezorgt mij een 
constant hoog energieniveau en een goede 
nachtrust.’ En dat zal hij allebei kunnen 
gebruiken nu hij net papa is geworden.

 AFGEKICKT 

Pieter Loridon  (47) heeft niets dan lof voor 
intermittent fasting.   ‘Zonder dat ik het wist, 
ben ik 35 jaar suikerverslaafd geweest’, zegt 
de ex-topsporter in de podcast ‘On-gezou-
ten’. ‘Ik ben nu 17 kilo kwijt en voel me her-
boren. Zodra je dit ervaart en voelt, vallen 
alle puzzelstukjes in elkaar. Plots snap ik 

waarom veel mensen zich 
dik, ongezond of moe 
 voelen. Het is de voedings-
industrie die ons ziek maakt 
door ons te doen geloven dat 
we van ’s morgens tot ’s 

avonds moeten eten. Eten uit de fabriek is 
een massavernietigingswapen. Gelukkig ben 
ik afgekickt!’ 

NOOIT KOUD, NOOIT HONGER

Njam!-chef Steffi   Vertriest  (33) at als stu-

dente enkel hamburgers, maar gooide haar 
levensstijl drastisch om. En nu doet ze al zo’n 
vier jaar aan intermittent fasting. 
 ‘Ik was eerst sceptisch’, zegt Steffi  . ‘Maar ik 
ben er intussen van overtuigd dat een grote 
groep mensen voordeel kan halen uit het
laten rusten van het spijsverteringsstelsel.’ 
 ‘Doorgaans houd ik me aan het 6:18-
schema’, aldus nog Steffi  . ‘Maar eens per 
maand vast ik 24 uur. Ik volg een opleiding 
Klinische Psycho-Neuro-Immunologie. Mijn 
prof zegt dat de mens een soort van labora-
toriumrat aan het worden is. We hebben het 
nooit echt koud, hebben nooit echt honger. 
Je lichaam af en toe op de proef stellen, daar 
is de mens voor geprogrammeerd. Dat 
schudt een aantal processen wakker. Wel, 
intermittent fasting geeft mij vleugels!’ 

BUIKJE VOL

 Steffi   Vertriest van njam! 
voegt er wel het volgende aan 
toe: ‘De enige mensen aan 
wie ik intermittent fasting  

níet zou aanraden, zijn mensen die een 
 historie van eetstoornissen hebben. Maar 
voor wie goed in z’n hoofd én z’n vel zit: ons 
lichaam is veel krachtiger dan we denken. 
Het eerste wat de oermens ’s morgens deed, 
was níet z’n buikje vol eten. Nee, die moest 
eerst gaan jagen of fruit gaan plukken. Eerst 
een inspanning leveren en dan beloond wor-
den, hé. Als er één ding is waar de mens van 
nature op voorzien is, is het de hongerprik 
overleven, hoor.’ 

HET ZETELMOMENT 

O ok  gezondheidscoach Martine Prenen  (56) 
is fan. ‘De energie die je lichaam niet kwijt is 
aan voedsel verteren, kan het bijvoorbeeld 
gebruiken om vetten te verbranden’, zegt ze. 

ervaren. Wel opletten als je reeds op bloed-
suikerregelende medicatie staat. Zoals ik het 
nu aanvoel is dit geen voorbijgaande hype, 
maar een blijver. Omdat het 
makkelijk in een gezonde 
levensstijl te integreren is.’ 

 VETVERBRANDING 

Christophe Deborsu
is aanzienlijk

vermagerd. ‘En toch
eet ik vijf keer per

dag’, zegt hij.

BUIKJE VOL

 Steffi   Vertriest van njam! 
voegt er wel het volgende aan 
toe: ‘De enige mensen aan 
wie ik intermittent fasting  

‘Intermittent
fasting geeft
mij vleugels’Servaas 

Bingé van
het boek 
‘16:8’
ontbijt pas 
om 1 uur
’s middags.’s middags.

Steffi   Vertriest
van njam! doet 
al zo’n vier jaar
aan intermittent
fasting. Zij was
dus een echte
trendsetter.

Zangeres Lindsay
is recent vijf kilo

afgevallen, maar dan
met het proteïnedieet.

waarom veel mensen zich 
dik, ongezond of moe 
 voelen. Het is de voedings-
industrie die ons ziek maakt 
door ons te doen geloven dat 
we van ’s morgens tot ’s 

‘17 kilo kwijt
en ik voel 

me herboren’
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‘Toch zie ik intermittent fasting eerder als 
een manier om je lichaam meer energie te 
geven dan om te vermageren.’ 
 ‘Trouwens, wát je in je mond stopt, blijft 
belangrijk’, aldus nog Martine. ‘Van brood 
word ik loom en sloom. Sinds ik brood mijd, 
voel ik me fi tter. Soms eet ik wel zuur-
desem- of kiembrood. Dan moet ik tenmin-
ste niet meteen erna een dutje doen omdat ik 
doodmoe word. Ik probeer nu 14 uur per 24 
uur niet te eten. Net zoals bij iedereen is mijn 
zwakke schakel het zetelmoment na het 
avondeten. Gezonde noten dan. Toch zondig 
ik weleens met wat chips of koekjes. Maar 
om 20 uur gaat de snoepkast op slot.’ 

  ADDERTJE ONDER HET GRAS?  
Zangeres Lindsay  (41), die recent nog vijf 
kilo verloor met het proteïnedieet, heeft nog 
geen ervaring met intermittent fasting, maar 
ze wil het wél een kans geven. 
 ‘Zelfs al is het niet wetenschappelijk 
bewezen dat deze methode voor veel men-
sen werkt, dan nog denk ik dat dit voor mij 
wél zou kunnen werken’, zegt Lindsay. ‘Ik 
zou dat onderbroken vasten dus weleens 
willen uittesten, ja. Het lijkt mij alleszins 
realistisch om pakweg van 11u tot 19u wel te 
mogen eten en daarna niets mee. Ja, dat is 
heel aanlokkelijk, of er moest ergens een ad-
dertje onder het gras zijn dat ik niet zie...’ 

 15 KILO KWIJT 
Journalist Christophe Deborsu  (55) heeft een 
boodschap voor de massa mensen die willen 
vermageren. Want hij is met intermittent 
fasting tijdens de lockdown liefst 15 kilo 
kwijt geraakt, zegt hij.
‘En zonder af te zien’, aldus Christophe. ‘Ik 
eet voor het eerst rond 10u45. Een yoghurtje, 
een Yakult en mijn vitamine C. Over de 
middag een warme maaltijd - voor de ener-
gie - en in de namiddag een yoghurtje rond 
14u30 en een portie fruit rond 16u. Een 
avondmaaltijd - boterhammen met kaas - 
rond 18u15. Ik eet dus vijf keer per dag. 

Ideaal om geen honger te voelen.’
Sinds hij aan intermittent fasting doet, gaat  
sporten vanzelf’, zegt Christophe Deborsu 
nog: ‘Ja, hoor. Wandelen, sit-ups en pom-
pen. Ik ben geen wetenschapper, dus ik wil 
me medisch niet garant stellen dat intermit-
tent fasting een goeie methode 
is, maar ik voel me er heel 
goed bij.’ 

 KOUDE DOUCHE 
 Ook  sp.a-voorzitter Conner 

Rousseau  (27) is fan. ‘Ik ben ermee begonnen 
bij de start van de lockdown’, zegt Conner. 
‘Door het thuis zitten had ik controle op wat 
ik at. Nu we weer meer buiten komen om te 
vergaderen wordt het moeilijker. Dat 14 à 16 
uur vasten, doe ik nog steeds. De koude 
douches zijn een genot geworden. (Net als 
honger is koude een prikkel die je kan toevoegen, 
om je lichaam uit te  dagen, zegt Servaas Bingé 
in zijn boek, nvdr)    Ik had nood aan wat extra 
energie en zit nu scherper in mijn hoofd. Ge-
zondheid is zodanig belangrijk dat ik men-
sen alleszins aanraad om doordacht te leven. 
Voorkomen is beter dan genezen.’ 

 NIEUWE RELIGIE 
 Ja, er heerst veel enthousiasme over inter-
mittent fasting. Maar er is bijvoorbeeld ook 
nog  Michaël Sels . Hij is  hoofddiëtist van het 

UZ Antwerpen  en schrijver van het boek 
‘Lekker lang leven’. 
 ‘Eten is de nieuwe religie met profeten, 
paria’s en veel heilige geschriften’, aldus 
Michaël. ‘Het idee om vasten nieuw leven in 
te blazen komt van Michael Mosley, een 
Britse ‘voedingsgoeroe’. Elk jaar komt hij 
wel met een nieuw systeem. Het slimme 
darmendieet is van hem, het bloedsuiker-
dieet, de vastendieetwork-out… Mocht het 

allemaal gewerkt hebben, had hij na één 
boek kunnen stoppen. Er zijn tal van manie-
ren om te vasten. Een goeie katholiek doet 
het veertig dagen voor Pasen, moslims 
hebben de ramadan. Maar mensen doen het 
nu ook als een dieet. Eén voorgeschreven 
regel is er niet. Alleen dat zou je al achter-
dochtig moeten maken.’ 

 DE VALKUIL 
 ‘Er is weinig wetenschappelijk bewijs dat 
vasten de beweerde gezondheidsvoordelen 
waarmaakt’, zegt Michaël Sels ook. ‘De val-
kuil is dat je de uren dat je wél mag eten 
ongezondere keuzes maakt. Of dat je je 
volpropt, ook al heb je geen honger. Laat
je niet wijsmaken dat een boterham met 
choco plots gezonder is als je hem eet binnen 
een bepaalde tijdsspanne.’ 
 Positief vindt Michaël Sels dat intermittent 
fasting mensen afl eert om altijd en overal te 
eten. ‘Ideaal zijn drie hoofdmaaltijden waar-
bij je cravings zoveel mogelijk vermijdt.’ 

 MÉÉR, NIET MÍNDER 
 ‘Zoals wel vaker bij diëten zie je dat mensen 
aan cherry picking doen’, zegt de hoofddië-

tist van het UZ Antwerpen 
tot slot. ‘Waarmee ik bedoel 
dat ze uit verschillende dië-
ten iets halen dat ze wíllen 
geloven. Vermageren door 
chocolade eten of rode wijn 

te drinken, bijvoorbeeld. En dat combineren 
ze dan met wat ze hebben opgepikt van een 
ander dieet: raw food, sapjes… Op die 
 manier wordt je eetpatroon een samenraap-
sel van trends. Kijk, we zijn het meest gebaat 
bij een eetpatroon dat duurzaam is. In plaats 
van te schrappen in onze voeding of eet-
tijden zou je beter méér groenten en méér 
fruit eten. Zo ga je automatisch minder on-
gezonde dingen binnenspelen. De focus 
moet dus liggen op méér in plaats van mín-
der.’   DG 

‘Laat je
niets

wijsmaken’

Michaël Sels 
van het boek 
‘Lekker lang 
leven’ heeft zo 
z’n twijfels bij 
intermittent 
fasting.

‘Wát je in je
mond stopt
blijft belang-

rijk’, zegt
Martine Prenen.

Conner Rousseau eet 14 tot 
16 uur per dag/nacht niets.
‘Ik ben er bij de start van de

lockdown mee begonnen’, zegt hij.
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