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de expert

«Ons lichaam is totaal 
niet geprogrammeerd 
om lang te vasten»
«Dé hamvraag om een gezond voedings-
patroon samen te stellen: wat heeft mijn 
 lichaam nodig? Het kernwoord: je metabolis-
me.» Anntje Peeters over de motor van ons 
 lichaam, en hoe hem weer aan te zwengelen.             
Lene KEMPS

Anntje Peeters (43)
• Gezondheidscoach en 
herboriste op hakken. 
Ze houdt van écht eten, en 
haar missie is helderheid 
brengen in het kluwen van 
tegenstrijdige voedings-
informatie. Haar passie voor 
de kracht van de natuur deelt 
ze via haar website kruidig-
leven.be, nieuwsbrieven, 
workshops en webinars.

• Auteur van de succesvolle 
boeken ‘Puur natuurlijk 
vrouw’, ‘Superbuikgevoel’ 
en ‘Puur natuurlijk door de 
menopauze’, bij Manteau. 
Haar laatste boek is ‘Boost je 
metabolis-
me. Zonder 
dieet naar 
een energiek, 
gezond en 
slank leven’ 
(22,5 euro bij 
Manteau).

et metabolisme is onze 
verbrandingsoven, ons 
energiefabriekje, het 
stuurmechanisme van 
al onze lichaamspro-
cessen», zegt herboriste 
en gezondheidscoach 
Anntje Peeters. «Ons 

lichaam moet voedsel omzetten in ener-
gie en de manier waarop dit gebeurt, dat 
hele biochemische proces, noemt men 
het metabolisme. De meeste mensen 
associëren een goede stofwisseling met 
een slanke lijn, maar het is vooral een 
bepalende factor voor een goede gezond-
heid en alle kenmerken daarvan. Als je 
stofwisseling goed zit, volgt de rest 
vanzelf: veel energie, warm lichaam, 
verkwikkende slaap, gezond libido, glan-
zende huid, haar en nagels, blij gemoed, 
goeie vertering en een slank — niet nood-
zakelijk mager — lichaam.»
Het is veel wat Anntje belooft: zonder 
 dieet naar een energiek, gezond en slank 
leven. «Dat zonder dieet is belangrijk», 
zegt ze. «Zoveel mensen hebben een ver-
stoorde relatie met eten. Van gezond eten 
hebben we zoiets ingewikkelds gemaakt. 
We volgen hypes die ons niets bijbrengen 
en soms zelfs schadelijke gevolgen kun-
nen hebben. We glijden van het ene dieet 
in het andere en houden er slechte ge-
woontes aan over. Terwijl het zo simpel 
kan zijn. Ik heb maar twee gouden regels: 
eet regelmatig en neem de drie macro-
nutriënten — vetten, eiwitten en koolhy-
draten — mee in al je maaltijden.»

Hoe weet ik of er iets hapert aan mijn 
metabolisme?
«Spijsverteringsklachten, een gezwollen 
buik, slaapproblemen, aanslepende ver-
moeidheid, gebrek aan concentratie... 
Dat kunnen metabolismegerelateerde 
problemen zijn. Je kan ook ’s ochtends je 
temperatuur opnemen. Als die lager ligt 
dan 36,5°C, kan dat een indicatie zijn van 
een vertraagd metabolisme.»

Het metabolisme vertraagt hoe dan 
ook met de leeftijd, een van de redenen 
dat je elk jaar bijkomt.
«Vanaf 35 à 40 jaar begint dat. Het hoort 
bij ouder worden. Je kan het counteren 
met gezonde voeding en vooral door je 
spiermassa te onderhouden. Als je niets 
onderneemt, vermindert je spiermassa 
vanaf je veertigste elk decennium met 
acht procent. Spieren zetten glucose om 
in energie en zorgen dus voor een goede 
verbranding en een fi ks metabolisme.»

Onze voedingskeuzes – koolhydraten 
laten, intermittent fasting – zijn vol-
gens jou niet bevorderlijk voor een ge-

zond metabolisme.
«Bepaalde voedings- en levensstijlkeuzes 
kunnen je metabolisme maken of kra-
ken. Ook ik ben lange tijd aanhanger van 
allerlei eetfi losofi eën en voedingshypes 
geweest. Als twintiger en jonge dertiger 
heb ik zowat alle voedingssystemen die 
er zijn uitgeprobeerd. Ik was vijftien jaar 
vegetariër, waarvan ongeveer een jaar 
veganist. Voorts probeerde ik macro-
biotiek, glutenvrij, zuivelvrij, suikervrij, 
het paleodieet, raw food, het GAPS-dieet 
— bedoeld om een overgroei van slechte 
bacteriën in de darm te beperken —, het 

koolhydraatarm dieet, en ik vergeet er 
waarschijnlijk nog een paar. Ik wrong 
mezelf in al die ongemakkelijke voe-
dingsbochten, omdat ik een oplossing 
zocht voor mijn ernstige spijsverterings- 
en vermoeidheidsklachten. Al die diëten 
hadden een soortgelijk effect: eerst voel-
de ik me beter en energieker, maar op 
termijn doken de kwaaltjes waarvoor ik 
het dieet ooit begon, weer op. Na al die 
jaren van leren en uitproberen besef ik 
nu hoe dat komt én hoe ik juist door al die 
zotte voedingstheorieën te volgen mijn 
klachten waarschijnlijk verergerde en in 
stand hield.»

Dat klinkt als een pleidooi voor intuï-
tief eten.
«Ik kan me vinden in de overtuiging dat 
het hanteren van te veel regeltjes rond 
eten niet goed is. Je moet eten met je 
buik, niet met je hoofd. We moeten weg 
van de hypes en terug naar de ‘normali-
teit’ en het gezond verstand. Zoveel 
mensen zijn ondereters, overeters of 
inconsistente eters, omdat onze relatie 
met voedsel volledig verstoord is.»

Wat doen voedselregeltjes exact met 
ons metabolisme dat zo schadelijk is?
«Telkens als je je lichaam een bepaalde 
voedselgroep onthoudt — omdat je kool-
hydraten of vetten laat, lange periodes 
niet eet, geen eiwitten met koolhydraten 
combineert... —, breng je het in een 
toestand van stress. Je dwingt het om te 
compenseren. In plaats van het normale 
ritme van opbouwen en afbreken dat het 
metabolisme eigen is, duw je de stofwis-

grote hoeveelheden zoals ze tegenwoor-
dig worden gebruikt, als bakmeel of als 
melk. Ze bevatten een heleboel anti-
nutriënten. Dat zijn stoffen die een plant 
aanmaakt als overlevingsmechanisme, 
om zich te beschermen tegen dieren of 
mensen die hem willen verorberen. 
Fytinezuur, dat je in noten en zaden 
vindt, is er een van. Het bindt mineralen 
als calcium, magnesium, zink en ijzer aan 
zich en zorgt ervoor dat je lichaam ze niet 
meer kan opnemen. Daarnaast verhin-
dert het de werking van amylase, een 
enzym dat zetmeel uit je maaltijd helpt 
te verteren. Gebruik dus geen amandel-
drank — ik wil het niet melk noemen — 
als vervanger voor zuivel, want het heeft 

«Telkens als je je lichaam een 
voedselgroep onthoudt, breng 
je het in een toestand van stress. 
Het paradoxale is dat dit goed 
kan voelen, tot je bijnieren dit 
niet meer aankunnen»

H

seling in een voortdurende afbraakmo-
dus. Het paradoxale is dat dit goed kan 
voelen. Er razen dan immers veel stress-
hormonen door je bloedbaan die je ener-
gie aanwakkeren en een alert en levendig 
gevoel geven. Tot op een zeker moment — 
en dat kan een hele tijd duren — je bijnie-
ren de verhoogde stresshormoonproduc-
tie niet meer aankunnen en je je plots 
heel erg slecht voelt. Ooit komt aan al dat 
compenseren een eind, omdat de reser-
ves op zijn. Schijnbaar plots ontwikkel je 
symptomen: refl ux, opgeblazen gevoel, 
gewrichtspijn, migraine, hoge bloed-
druk, hoge bloedsuikerspiegel, hoge 
cholesterol, nervositeit, slaapstoornis-
sen, gewichtstoename... De klachten 
kunnen erg variëren.»

Talloze experts zeggen dat een beetje 
hongerstress gezond is. Daar zijn 
we evolutionair voor uitgerust: om in 
tijden van hongersnood te overleven.
«Je gebruikt het juiste woord: overleven. 
Ons lichaam is slim uitgerust met allerlei 
noodcircuits die het gaande houden in 
moeilijke omstandigheden, maar die zijn 
bedoeld om slechts gedurende beperkte 
tijd te functioneren. Ik weet niet waarop 
die beweringen zijn gebaseerd. Ons li-
chaam kan niet voortdurend in crisis zijn 
zonder gevolgen. Over de effecten van 
vasten op korte termijn zijn de onderzoe-
ken tegenstrijdig. De ene expert zegt dat 
het prima is voor je bloedsuiker, de ande-
re niet. En er zijn geen bevindingen over 
de langetermijneffecten van intermittent 
fasting, het gaat hoogstens over een peri-
ode van zes maanden. Men verwijst dan 
vaak naar de vastencultuur die er in vele 
religies bestaat, maar vergeet erbij te 
zeggen dat dit ook periodes van rust en 
bezinning zijn, van kalme introspectie. 
Wij limiteren ons calorieverbruik én 
storten ons tegelijkertijd in werk, sport 
en familie. Activiteiten waar je echt wel 
energie voor nodig hebt. Mensen komen 
ook altijd met de jager-verzamelaar aan-
draven om vasten te rechtvaardigen. 
Ik citeer dan graag Yale-professor Paul 
Freedman, geschiedkundige en gespecia-
liseerd in voeding: ‘Onze voorouders 
deden niet aan intermittent fasting, ze 
verhongerden langzaam en gingen daar 
soms ook aan dood.’ We zijn niet gepro-
grammeerd om aan intermittent fasting
te doen. Wat wel in ons geprogrammeerd 

zit, zijn dingen die in onze tijd niet meer 
werken, zoals ons te buiten gaan aan vet 
en suikers.»

Je zet vraagtekens bij voeding die 
doorgaans als gezond wordt gezien 
zoals noten en zaden. Melk – vaak ver-
guisd – vind je dan weer wel oké.
«Noten en zaden zijn geschikt om te eten 
in kleine hoeveelheden, als aanvulling of 
smaakmaker bij een maaltijd of een 
handjevol als tussendoortje, niet in de 

«Noten en zaden zijn geschikt 
om in kleine hoeveelheden te 
eten. Niet zoals ze tegenwoordig 
worden gebruikt, als bakmeel 
of als melk»

DIËTEN EN HYPES KUNNEN ONBEDOELD JE METABOLISME VERTRAGEN 
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Festivalklaar!
In elk oor past een dopje

De best verkopende oordoppen 
op Amazon zijn Belgisch! En 
terecht, want de oordopjes van Loop 
zijn gemaakt door jeugdvrienden 

Dimitri O en Maarten Bodewess, die er zelf luidruch-
tige hobby’s op nahielden. Daardoor weten ze maar al te 
goed hoe belangrijk kwalitatieve gehoorbescherming is, die 
ook nog eens betaalbaar en comfortabel is. Omdat ze geen 
dopjes vonden die aan hun eisen voldeden, besloten ze er 
zelf op de markt te brengen. Net zoals je een zonnebril 
draagt als de zon schijnt, wil Loop dat iedereen z’n gehoor 
kan beschermen op festivals zonder in te boeten aan ge-
luidskwaliteit en beleving. En in stijl.
Loop oordopjes, vanaf € 14,95, www.loopearplugs.com

1. Eet een gebalanceerd ontbijt binnen het 
uur na het opstaan. Na zeven à acht uur slaap 
– en dus vasten – heeft je lichaam opnieuw 
brandstof nodig om aan de dag te kunnen 
beginnen. Heb je ’s ochtends geen honger? 
Dan is de kans groot dat je lichaam al overge-
schakeld is op het zogenaamde stressmetabo-
lisme, waarbij je bijnieren compenseren voor 
wat jij je lichaam niet geeft (voeding). Op lange-
re termijn kan dat leiden tot een ontregelde 
hormonenbalans en gewichtstoename.

2. Eet meer fruit. Fruit is dé metabolisme-
booster bij uitstek. Het verteert makkelijk en is 
dankzij de hoge hoeveelheid kalium en andere 
mineralen die het bevat, zacht voor je bloedsui-
ker. Zorg er wel steeds voor dat het goed rijp is. 
Onrijp fruit is namelijk een nachtmerrie voor je 
spijsvertering. In de koudere periodes kan je 
compotes maken of je fruit stoven.

3. Gebruik alleen olijfolie en gooi andere 
plantaardige oliën in de vuilbak. Maïsolie, lijn-
zaadolie, koolzaadolie, arachideolie enz... Ze 
horen niet in je lichaam en zijn een ware ramp 
voor je metabolisme. Gebruik je deze oliën veel, 
dan verhinder je op de duur dat je lichaam goed 
koolhydraten kan verwerken. Dat kan tot extra 
kilo’s leiden maar ook problemen met je bloed-
suikerspiegel. Op termijn kan het leiden tot 
diabetes type 2.

4. Eet genoeg eiwitten. Als je hier goed op 
let, zal je je veel minder snel overeten, je lever 
beter werken en meer energie hebben. Heel veel 
mensen eten zonder dat te weten veel te weinig 
eiwitten. Een app waarin je een weekje een
voedingsdagboek bijhoudt, kan hier inzicht in 
verschaffen. Proteïnes of eiwitten vind je uiter-
aard in eieren, maar ook in kip, kalkoen, skyr, 
cottage cheese, zalm, linzen, kikkerwten...

5. Eet niet te veel in één maaltijd, maar 
frequenter. Dat wil zeggen: drie hoofdmaaltij-
den en twee tussendoortjes. Zo hou je je bloed-
suiker makkelijk onder controle en dat is niet 
alleen een vereiste voor een goed metabolisme, 
maar ook belangrijk om vermoeidheid tegen te 
gaan. En het is moeilijk om dit in een druk leven 
in te passen, maar eet je zwaarste maaltijd 
liefst niet te laat.

6. Beul jezelf niet af. Sporten is gezond, 
maar elk dag (meer dan) een uur gaan hard-
lopen of koersen boven op een fulltime job en 
een gezin is een ramp voor je metabolisme. 
Je verbruikt vooral glucose om je lichaam van 
energie te voorzien — geen vet — en brengt je 
lichaam in stress. Er is niks mis met rustig wan-
delen om de vetverbranding op gang te bren-
gen. En vergeet ook krachttraining niet.

7. Wees geduldig. Verwacht niet dat een 
verandering in levensstijl morgen al resultaat 
heeft. Wees geduldig en geef je lichaam de tijd 
die het nodig heeft. Snelle oplossingen bestaan 
nu eenmaal niet. Mochten die bestaan, dan zou 
je dit artikel waarschijnlijk niet lezen.
Van Anntje Peeters op www.kruidigleven.be

7 TIPS OM JE 
METABOLISME 
TE BOOSTEN

écht niet dezelfde voedingswaarde. En 
wat er over melk allemaal niet verteld 
wordt... Het zou onder meer slijmen, 
eczeem en winderigheid veroorzaken, 
terwijl onze grootouders zwoeren bij 
melk en zuivelproducten, elke dag. Melk 
heeft een zeer hoge voedingswaarde. 
Het bevat een goeie balans aan verteer-
bare eiwitten, koolhydraten en vetten, 
de drie macronutriënten. Het bevat veel 
vitamine A, D, K, B12 en veel CLA. Die 
laatste afkorting staat voor geconjugeerd 
linolzuur: een vetzuur dat bijzondere 
gezondheidsvoordelen heeft. Het gaat 
onder meer insulineresistentie en vetop-
hoping in de weefsels tegen en staat be-
kend als een slankmakend vetzuur. Daar-

naast werkt het ontstekingswerend, gaat 
het aderverkalking tegen en blijkt het de 
groei van bepaalde kankers af te 
remmen.»

Nog één tip? Een quick win, die je aan 
iedereen wil meegeven.
«Sla je ontbijt niet over. Het wordt vaak 
vergeten door wie aan intermittent 
fasting doet, of wie ’s ochtends snel aan fasting doet, of wie ’s ochtends snel aan fasting
zijn of haar to-dolijst wil beginnen, maar 
de voormiddag is het moment dat je de 
meeste energie nodig hebt.»

Hervulbare waterfl es
Met een hervulbare water� es worden plastic 
wegwerp� esjes overbodig. De water� essen van 
Mepal zijn lekvrij, hebben een grote opening om 
ze makkelijker te reinigen én een handig lusje 
om de � es makkelijker vast te houden.
Mepal waterfl es, vanaf € 9,99, www.mepal.com

Van de regen naar de zon
In België weet je nooit helemaal aan welk 
weer je te verwachten. Uniqlo heeft daar-
voor het perfecte jasje: ultradun, met een 
kap die zowel bescherming biedt tegen
regen en wind als uv-stralen. Dit uv-jasje 
kan bovendien makkelijk compact opge-
vouwen worden in een bijgeleverd zakje, 
zodat het geen gedoe is om het altijd bij 
de hand te hebben.
Uniqlo UV Protection Pocketable Parka, 
€ 39,90 (mannen – en vrouwencollectie in 

diverse kleuren), www.uniqlo.com

Hapje energie
Urenlang dansen, springen en zingen op de 
festivalweide vraagt veel energie. Met de 
Chocolate & Granola Bites van het Belgische 
ambachtelijke granolalabel Xavies’ heb je 
steeds een gezonde energieboost bij de hand, 
in hapklare porties. De knapperige bites van 
gemalen kof� ebonen, pure chocoladedrup-
pels, geroosterde hazelnoten en een beetje agavesiroop 
smikkel je probleemloos tussendoor op.
Xavies’ Chocolate & Granola Bites, € 5 (150 g), www.xavies.be

Samenstelling: Kristel Mauriën

Zonveilig feesten
Ook op een broeierig hete festivalweide is 
uv-bescherming een must. FusionWater 
van ISDIN is een niet-vette, vloeibare 
zonnebescherming met SPF 50 voor het 
gezicht, die niet prikt in de ogen als het 
zweet van je voorhoofd druppelt. 
Dankzij het compacte formaat past hij 
makkelijk in je broek- of rugzak.
ISDIN FusionWater, € 26,95 (50 ml), bij de apotheek

Relax!
Je neervlijen op de weide doe je 
relaxed op een zitzak. De Crivit 
Airlounge is een comfortabele 
zitzak die je overal compact 
kan meenemen en zichzelf vult 
zonder luchtpomp.
Crivit Airlounge, € 14,99, bij Lidl
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