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NIEUWSTE POPULAIR DIEET: 8 UUR ETEN,

16 UUR VASTEN

«Mocht het werken, had die
goeroe na één boek kunnen
stoppen»
Acht uur eten en daarna
zestien uur vasten.
Journalist Christophe
Deborsu speelde
tijdens de lockdown
zo al 10 kilo kwijt.
«Het is niet wetenschappelijk
gestaafd, maar het
gaat ongelooflijk
goed», vertelde hij in
‘Gert Late Night’.
‘Intermittent fasting’
heet het, en ook
sp.a-voorzitter Connor
Rousseau, Pieter
Loridon en Louis Talpe
deden het al. Maar is het
wel gezond?
• BIEKE CORNILLIE •
Wat is ‘intermittent fasting’ en
hoe werkt het?
Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZ
Antwerpen: «Er zijn tal van manieren om
te vasten. Een goede katholiek doet het
40 dagen voor Pasen, moslims hebben de
ramadan, maar velen volgen het
tegenwoordig ook als een dieet. Eén
voorgeschreven regel is er niet. De
populairste is het 16/8-regime, waarbij je
gedurende een periode van acht uur je
gewone eetpatroon volgt en daarna 16 uur
gaat vasten. Wat je in die tussenpozen eet,
is niet vast bepaald. Er zijn er ook die de
verhouding strakker trekken, tot 20/4:
20 uur vasten, vier uur eten.»
«Anderen tellen in dagen. De 5/2-beweging
vast twee dagen en eet daarna vijf dagen
normaal. Sommigen houden het dan enkel
bij water, anderen beperken hun calorieinname op de vastendagen tot vijf- of
achthonderd calorieën. Tot slot is er
ook de 4/3-groep, die om de andere dag
eet.»

Werkt het?
Sels: «‘Intermittent fasting’ heeft geen
wetenschappelijke basis. Het maakt veel
mensen wel bewust van hun eetgedrag.
We zijn grazers geworden. We snacken de
hele dag door. Onderweg naar het werk een
zoete frappuccino van bij Starbucks,
daarna nog wat uit de automaat, ’s middags
een snelle lunch, nog een traktaat van een
jarige collega... Door een aantal uur niet te
eten kan je de zin in een zak chips of een
pudding voor de televisie wel afleren. Wie
dat elke dag doet en het plots schrapt, zal
daar effect van ondervinden.»
«Maar er is anderzijds geen enkele
evidentie dat iemand die een warme
maaltijd na 18 uur eet, daar zwaarder van
zal worden dan iemand die dat strikt
ervoor doet.»

Waar komt het vandaan?
Sels: «Het 5/2-idee komt van Michael
Mosley, één van de best verkopende
voedingsgoeroes in Groot-Brittannië. Elk
jaar komt hij wel met een nieuw systeem.
Het slimme darmendieet is van hem, het
bloedsuikerdieet, de snelle 800... Mocht
het allemaal gewerkt hebben, dan had hij
na één boek kunnen stoppen.»

Hoelang moet je vasten?
Diëtiste Sanne Mouha: «Het blijft een
crashdieet. Dat betekent dat wie na een
periode zijn oude — slechte — gewoonten

In een hele dag mag je volgens
‘intermittent fasting’ maar
in een periode van 8 uur eten —
ontbijt, lunch én avondeten
tussen 9 uur en 17 uur,
bijvoorbeeld. Daarna vast je
gedurende 16 uur.
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weer opneemt, opnieuw zal bijkomen. Je
hele leven vasten is amper haalbaar. Als je
via ‘intermittent fasting’ je gewenste
resultaat hebt bereikt en daarna
gewoon gezond blijft eten, kan het zeker
lukken.»

Wat eet je in de uren of
op de dagen dat het mag?
Mouha: «Het moeilijke aan dit dieet is dat
je op een korte tijdspanne al de nodige
vitamines, mineralen en eiwitten moet

Dat vasten kan de indruk
wekken dat je in de
‘eetperiode’ gelijk wat kan
eten, maar dan heb je de
bouwstoffen voor je lichaam
niet binnen. Bij honger gaat je
eerste goesting naar chocola,
niet naar het stuk fruit ernaast
DIËTISTE SANNE MOUHA

binnen krijgen. Dat is niet
evident. Dat vasten kan de indruk wekken dat je in de ‘eetperiode’
gelijk wat kan eten, maar dan heb je de
bouwstoffen voor je lichaam niet binnen.
Bij honger gaat je eerste goesting naar chocolade, niet naar het stuk fruit dat er naast
ligt, bijvoorbeeld. Dat is een grote valkuil.
Het is dus belangrijk om een correcte bordverdeling aan te houden: een half bord
groenten of fruit als vitaminebron, een
stuk vlees of een andere bron van eiwitten,
en het laatste kwart vul je met volkoren
koolhydraten.»

Kan iedereen het?
Mouha: «Vasten is niet voor iedereen
weggelegd. Het vergt karakter. Denk dus
goed na voor je eraan begint. De 8/16verhouding lijkt me de makkelijkste en
meest doenbare. Sporters zou ik het
trouwens absoluut afraden. Ook voor
zwangere vrouwen, mensen met nierproblemen, diabetes of andere ziektes en
75-plussers is het geen goed idee.»

Is ‘intermittent fasting’ gezond?
Sels: «Volledige dagen vasten is een slecht
idee. Dan ben je voorbestemd om te
ontaarden in eetbuien door de honger.
8 uur eten, 16 uur vasten is niet zo gek. Je
kan perfect om 9 uur ontbijten, om
12 uur lunchen en om 17 uur dineren. Dat
is wat in veel ziekenhuizen en rusthuizen
eigenlijk gebeurt, het is maar hoe je het
verpakt. (lacht) En het kan echt helpen om
dat snacken tussendoor af te leren.»

«Betaal consultatie bij diëtist terug»
De Vlaamse Vereniging van Beroepsdiëtisten roept de overheid op om
consultaties terug te betalen, nu er
steeds meer bewijs komt dat mensen
met overgewicht vatbaarder zijn voor
het coronavirus. Sommige ziekenfondsen voorzien nu wel een eenmalige
terugbetaling van 40 euro na vier
consultaties, maar daar blijft het bij.
Nochtans, vindt de beroepsvereniging,
kunnen diëtisten een belangrijke
schakel zijn in het voorkomen van en
de revalidatie na corona. «Enerzijds
worden mensen die Covid-19 oplopen
en ook overgewicht hebben, ernstiger
ziek», zegt voorzitter Rian van Schaik.
«Mee helpen voorkomen dat ze te
zwaar worden is één van onze taken.
Ten tweede moeten ook patiënten die

revalideren na corona goed
opgevolgd worden. Per dag op
intensieve zorg verlies je één kilogram
spiermassa. Bovendien krijgen ze
vaak slikproblemen, geur- en smaakverlies... Dat kan niet enkel worden
opgelost met eiwitrijk en gezond
voedsel. Die mensen moeten intensief
begeleid worden.» Omdat de kost van
een diëtist voor veel mensen een
belemmering vormt, vraagt de
beroepsvereniging nu een terugbetaling. «In Nederland wordt iedereen drie uur vergoed. Diëtisten zijn
een meerwaarde, blijkt uit onderzoek
daar. Mensen zijn minder ziek, kunnen
langduriger werken, hoeven minder
vaak bij de dokter langs... Waarom
kan het hier niet?» (BCL)

