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Jan Ebbing.

Rebecca Hagelaars.

Peter Vonk.

Marjolein Bouman.

E
en torenhoge
bloeddruk, een
te hoog choleste-
rol, knieklach-
ten, rugpijn,

darmproblemen, ontstekin-
gen, diabetes type 2, artrose,
slapeloosheid, stress, stem-
mingsproblemen. De een
lijdt aan dit, de ander aan
dat, sommige mailschrijvers
hebben meerdere klachten.
Dokter Bennis wilde ze alle
vierhonderd wel onder zijn
hoede nemen. Helpen! Zoals
het een arts betaamt. Maar
dat gaat niet, moet hij erken-
nen, met een gevoel van
spijt.

Aan de bak
Hij kon het toch niet hele-
maal laten: hij ontfermt zich
over meer deelnemers dan
aanvankelijk de bedoeling
was. Bennis wilde met tien
proefpersonen (vijf vrouwen
en vijf mannen) aan het
werk om aan te tonen dat
ingrijpen in de leefstijl
loont. Dat een andere leef-
wijze hen van ziektes en
kwaaltjes kan afhelpen.
Daarmee wil hij de weg
plaveien voor de oprichting
van gezondheidscentra in
het hele land waar mensen
aan hun leefstijl kunnen
werken. 

De arts schoof er zes deel-
nemers bij. Eentje viel met-
een af. Die deelnemer liet
tijdens de intake weten dat
hij het komende halfjaar,
dus gedurende de hele loop-
tijd van het project, zoveel
onder handen had dat hij
vaak verstek zou moeten

laten gaan in de sportschool,
tijdens de geplande (winkel-,
kook- en slaap-)workshops
en de lezingen die de kandi-
daten kennis moeten bij-
brengen over een gezonde
leefstijl en goede voeding.
Zo nu en dan een week of
wekenlang afwezig? Dat kan
niet. Project Leefstijl vereist
maximale inzet. De deelne-
mers moeten echt zelf aan de
bak. Bennis hamert op de
eigen verantwoordelijkheid.
Voortdurend. Wel schetst hij
de toekomst. ,,Rokers verke-
ren in de veronderstelling
dat ze ’slechts’ een paar jaar
eerder dood gaan. Dat is niet
zo. Je gaat lang daarvoor al
kwakkelen met je gezond-
heid. Het moment waarop je
ziekte ervaart kun je uitstel-
len. Je kunt beter tot op
hoge leeftijd vitaal functio-

neren en dan, na een korte
periode van ziekte, je graf in
stappen.”

De deelnemers moeten dat
willen. Dus gaan ze leren
wat gezond eten is. Dat kan
verhelderend zijn. De 36-

jarige Alkmaarse advocaat
Wouter Ursem: ,,Voor een
zitting at ik gewoonlijk
altijd een banaan. Dat
schijnt dus helemaal niet
goed te zijn. In een banaan
zit veel suiker. Daarvan
sukkel je juist in slaap.”
Alcohol? Bij hoge uitzonde-
ring. Geen drank, drugs en
tabak. Deelnemers moeten
zorgen dat ze een goede
nachtrust krijgen. En: spor-
ten. Twee keer per week.
Huisarts Marjolein Bouman
uit Middelie vindt het best
lastig om het sporten in te
passen in haar drukbezette
week. Bennis ziet het door
de vingers dat ze af en toe
niet verschijnt in de sport-
school met wie hij samen-
werking heeft gezocht: Team
Victrix in Alkmaar waar de
deelnemers zich in de lessen
crossfit vol overgave storten
op het zeulen met zandzak-
ken van 25 kilo en op de
oefeningen, nieuw voor
sommigen. 

Zwaan-kleef-aan
Sportschoolhouder Martijn
Ploeger rekent de ’leefstij-
lers’ geen abonnementsgeld
omdat hij toekomst ziet in
het project en in de gezond-
heidscentra. Hij is bijzonder
gedreven, bestookt de deel-
nemers met tips en advie-
zen. Met voedingssupple-
menten die je in veel sport-
scholen tegenkomt, heeft
deelnemer Donné Schmidt
uit Alkmaar niet veel op. De
68-jarige gepensioneerde,
ooit opgeleid als medisch
bioloog, deed in zijn werk-

zame leven onderzoek naar
stress, verslaving en het
immuunsysteem. Ook was
hij adviseur milieu en ge-
zondheid bij de GGD. ,,Het
effect van sommige voe-
dingssupplementen is niet
bewezen.” Wel is hij voor-
stander van het slikken van
de vitamines D3 en B12 en
Omega 3 (visolie) zoals ge-
promoot door dokter Ben-
nis, bijgestaan door mental
coach Mirella Bentschap die
als assistent-anesthesist al
lang met hem werkt. Net als
Bennis steekt zij haar vrije
tijd in het project.

Er zijn meer ’believers’ die
zich, om niet, willen inzet-
ten. Project Leefstijl is
zwaan-kleef-aan. Twintigers
melden zich, na een eerste
interview met Bennis in
deze krant onder de kop
’Afvallen? Ga dan niet diëten
maar vasten’ en na de daarop
volgende publicatie van de
oproep in deze krant voor
het Project Leefstijl. Studen-
ten nog, net-afgestudeerden.

Ze voelen zich aangesproken
door de jongste inzichten in
de wetenschap als het gaat
over ziekte, het voorkomen
en het genezen ervan. Nog
wel gepropageerd door een
’oudje’. Bennis is 62. „Artsen
zijn conservatief. In de oplei-
ding wordt nog veel te wei-
nig aandacht besteed aan de
gezonde leefstijl als medi-
cijn”, zegt Tom Schilder die
geneeskunde studeert aan de
Vrije Universiteit. 

Gezonde geest
Zo’n ander ’oudje’ is hoogle-
raar Hanno Pijl, verbonden
aan het Leids Universitair
Medisch Centrum die het
Nederlands Innovatiecen-
trum voor Leefstijlgenees-
kunde heeft opgericht sa-
men met TNO. Hij stond op
16 maart in deze krant en
wordt genoemd in de ge-
zondheidsgids die Bennis
schreef en rondstrooit. Stu-
dent Schilder is nieuwsgierig
naar hoe een gezonde leef-
stijl het ziektebeloop kan

beïnvloeden.
Afgestudeerd psycholoog

Ben Snaas (niet op de foto
van het team) klopte aan:
„Als er één ding is waarvan
ik overtuigd ben geraakt,
dan is het dat een gezonde
geest nagenoeg onmogelijk
is zonder een gezond li-
chaam.” Ergotherapeute in
opleiding Iris Rol haakte
aan: „Ik wil een rol vervullen
in de gezondheidsbevorde-

ring.” Studente Nadia Anne
meldde zich: ,,Ik wil de
sociale media doen.” Een
stagiaire bood haar diensten
aan. Bennis hoopt dat ook
een sponsor zich meldt voor
bijvoorbeeld het maken van
dexa-scans om buikvet te
meten.

De vijftien deelnemers
hebben ’natuurlijk’ allemaal
wel wat. Ze meldden zich
niet voor niets aan. Ze ’moe-
ten’, ook al valt dat bij som-
migen niet direct op, eerst
worden verlost van een ki-
lootje of 15 tot 25. Advocaat
Ursem was als kind al te
zwaar. ,,Ik jojo al 25 jaar.”
Hij heeft veel netwerkbor-
rels, houdt van koken,
drinkt graag een glas wijn.
Hij is zo enthousiast over
het project dat hij spontaan
aanbood om sportshirts te
sponsoren. Deelnemers en
het begeleidend team dragen
nu donkerblauwe polo’s met
het logo Project Leefstijl. Het
logo is gemaakt door een
vormgeefster van deze krant.

De advocaat is, samen met
enkele andere deelnemers,
alvast begonnen met het
omgooien van zijn leefstijl.
Hij werpt zich vol overgave
op het steeds populairder
wordende intermittent fas-
ting (met tussenpozen vas-
ten) en het keto-eten, kool-
hydraatvrij eten (max 30
koolhydraten per dag). De
anderen volgen dit met be-
langstelling.

Doorgelicht
De ’Leefstijlers’ zijn ’doorge-
licht’. Ze waren op gesprek
bij de dokter en vulden een
lijst in met vragen over hun
gezondheid en leefstijl. De
sportschoolhouder zette ze
op de weegschaal, nam hun
hartslag op, fotografeerde ze
in hun ondergoed en mat de
omtrek van hun borst, heu-
pen, benen, nek en buik. Dat
laatste is belangrijk, want
buikvet moet je niet hebben.
Buikvet? Dat is ziekmakend. 

Leonie Groen

’Help me, alstublieft’. De smeekbede staat in sommige van de overstelpende hoeveelheid
reacties die arts Martin Bennis kreeg op de oproep in deze krant, begin januari: ’Wil je vitaler
worden? Gezonder? Doe dan mee met Project Leefstijl’. Bennis werd bedolven onder de e-mails.
Bijna vierhonderd lezers wilden meedoen. Zie hier: de vijftien gelukkigen die starten. 

De hele ploeg: deelnemers, begeleidend team, verslaggeefster en sportinstructeurs. FOTO’S MARCEL MOLLE

Donné Schmidt. Esther Dijkstra.

’Help, dokter. 
Ik ben te zwaar’

""Ik wil ze alle
400 wel

helpen maar
dat gaat niet

project leefstijl Vijftien deelnemers leren gezonder te leven

Joep van Gijsen. Lars van der Brugge.Vincent Roye. Wouter Ursem. Yvonne Groen.. Wil Kocken. Michelle Maas.Brenda Meijland. Hilleke Lichtenbelt.

Het begeleidend team. Staand vlnr: arts Martin Bennis, arts i.o.
Tom Schilder. Zittend vlnr: mental coach Mirella Bentschap, sport-
schoolhouder Martijn Ploeger, ergotherapeut i.o. Iris Rol.

""Buikvet
moet je kwijt,

dat is
ziekmakend

•iProject Leefstijl
Het Project Leefstijl is
een initiatief van Martin
Bennis, anesthesioloog
(een medisch specialist
in het ziekenhuis
gespecialiseerd in
anesthesie, operaties,
pijnbestrijding en
spoedgevallen) en deze
krant. Bennis is expert en
pleitbezorger van een
gezonde leefstijl
waarmee ziektes kunnen
worden voorkomen en
kunnen worden
behandeld. De arts ijvert
voor een gratis jaarlijkse
gezondheidscheck voor
iedereen in op te richten
gezondheidscentra. Met
het Project Leefstijl,
waaraan vijftien
proefpersonen meedoen
en waarvoor
samenwerking is gezocht
met sportschool team
Victrix in Alkmaar, wil de
arts het komend half
jaar aantonen dat
ingrijpen in de leefstijl
loont. De redactie volgt
het project.
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Autofagie is een evolutionair
beschermend proces dat alle
mensen en dieren nodig heb-
ben om hun cellen gezond te
houden. Zonder autofagie kan
je niet lang overleven. De No-
belprijs voor de Geneeskunde
werd in 2016 aan onderzoek
naar autofagie toegekend. Je li-
chaam ruimt tijdens dit proces
oude celresten, schadelijke stof-
fen en overbodige eiwitten op.
Deze worden afgebroken tot
kleine moleculen en vervolgens
hergebruikt. Zo worden de cel-
len opgeruimd en gereinigd. Is
er regelmatig autofagie, dan is
er minder kans op allerlei ziek-

ten zoals hart- en vaatziekten,
diabetes, kanker, dementie en
werkt het immuunsysteem be-
ter. Er is in de wetenschap mo-
menteel veel aandacht voor dit
proces. Voeding staat in directe
relatie met autofagie. Ons wes-
terse eetpatroon met te veel
eetmomenten en frequente in-
suline stimulatie blijkt dit es-
sentiële proces te onderdruk-
ken, zodat er te weinig tijd is
voor herstel van de functies van
de cel. Vasten daarentegen
geeft aan de cellen een signaal
om autofagie te activeren. Dit
gaat via remming van het
mTOR enzym systeem dat vrij-

wel alle stofwisselingsproces-
sen van de cel reguleert zoals
celdeling, celgroei, eiwitsynthe-
se en autofagie. Na ongeveer 24
uur vasten blijkt autofagie
maximaal gestimuleerd. Hoe
lang je het vervolgens moet vol-
houden voor gezondheidswinst
is wetenschappelijk nog niet
exact bekend, maar twee tot
drie dagen vasten per kwartaal
wordt veel gedaan met goede
resultaten. Ook het intermit-
tent vasten is bedoeld om dit
proces te stimuleren. Daarnaast
blijken ook lichaamsbeweging
en hitte- of koude stress autofa-
gie op te wekken.

Autofagie: minder ziekten

Waarom is vasten zo gezond ?

Vasten is niks anders dan helemaal niets eten en alleen water, thee, koffie of bouillon drinken
voor een langere tijd. Het gevolg is dat je lichaam geleidelijk de voorraden van suiker (het
glycogeen in lever en spieren) gaat opmaken waardoor de glucose en insulinespiegel laag
zullen worden en je lijf de vetten gaat inzetten als belangrijkste brandstof. Het vet in je li-
chaam wordt gemiddeld vanaf 12 uur na het laatst genomen voedsel aangesproken om mede
aan de energiebehoefte te gaan voldoen. Er ontstaan bij de vetverbranding, naast de vrije
vetzuren uit het vetweefsel, ook ketonen vanuit de lever die de energie gaan leveren voor de
hersenen want die kunnen geen brandstof genereren uit vrije vetzuren. De term ’in ketose zijn’
komt hiervandaan. Vanaf gemiddeld 16 uur vasten is jouw vetvoorraad de belangrijkste bron
van energie en kom je in de staat van nutritionele ketose. Het vasten blijkt in de praktijk overi-
gens helemaal niet zo moeilijk te zijn als u denkt. De zin in eten is als een golf die komt en
weer gaat. Met een glas water en actief worden is de trek snel verdwenen.
De gevolgen van het vasten voor de gezondheid zijn:
Gewichtsverlies. Je kunt tot 0,25 kg aan vet verbranden per dag als je 23 uur vast en alleen
dineert met koolhydraatarm voedsel. Je eet minder calorieën over de dag dan normaal en
samen met de vetverbranding kun je tot 6 kg aan gewicht verliezen per maand! Ik heb meer-
dere mensen begeleid die dit hebben laten zien. Het equivalent van 0,25 kg vet verbranden per
dag is ongeveer 3 uur hardlopen bij 10 km/uur of 6 uur fietsen bij 20 km/uur. Er is dus niets zo
effectief als vasten om gewicht te verliezen. En met de vermindering van vet reduceer je het
buikvet als belangrijke initiator van het metabole syndroom, dat centraal staat in heel veel van
de huidige westerse ziekten. Dit syndroom zal ik de volgende keer bespreken.
Autofagie. Het supergezonde proces van autofagie dat hieronder wordt besproken, wordt
geactiveerd vanaf 12 uur vasten. Bij intensieve sport tijdens het vasten zal de vetverbranding
overigens eerder optreden, omdat je glycogeen voorraden dan sneller verbruikt zijn. Periodiek
vasten met stimulatie van autofagie moet een belangrijk onderdeel worden van een gezond

en vitaal leven.
Hersenfunctie. Het proces van autofagie is een enorme boost voor de

gezondheid, met name voor de hersenen en het zenuwstelsel. Het
lijkt zelfs veelbelovend voor patiënten met Alzheimer, Parkinson
en andere neurodegeneratieve ziekten. Daarnaast bemerkt ie-
dereen tijdens het vasten een grotere mentale helderheid en
denkvermogen zonder ’dips’ gedurende de hele dag
Microbioom. Tijdens het vasten krijgt het maag-darmstelsel

rust, wat zeer gunstig is voor de functie van de darmen en de
essentiële darmbacteriën en darmvirussen die er leven.

Overig. Vasten heeft een optimalisering van de metabole
en hormonale gezondheid tot gevolg, versterkt het

immuunsysteem en heeft een rol bij preventie van
kanker!

Er zijn dus enorm veel redenen om met vasten te
beginnen. Afvallen is daar maar één van. Ik advi-

seer in dat geval de één-maaltijd-per-dag-strate-
gie in combinatie met één maal 48 uur vasten

per maand om af te vallen. Dit laatste moet je
wel doen onder supervisie van een deskun-

dige op dit gebied. Als je niet hoeft af te
vallen is vasten nog steeds supergezond

voor al jouw organen. Dan kun je
eventueel voor een andere strategie

kiezen waarbij je het ontbijt over-
slaat en pas begint met eten er-

gens in de middag. Ook dat zou
je moeten combineren met

regelmatig een langere vas-
tenperiode. Kortom, vasten

is altijd en overal beschik-
baar, kost niks en levert je

een betere gezondheid, tijd
en
vitali-

teit op!

arts martin bennis

Veel mensen denken dat ik een beetje een ’wappie’ ben als ik het heb over de voordelen
van vasten op de gezondheid. Ik zal u in deze column kort uitleggen waarom ik zeker
weet dat vasten één van de meest gezonde gewoontes is die een mens in zijn leefstijl

kan inbouwen. En waarom de deelnemers van het project leefstijl hiermee veel winst gaan
behalen voor hun gezondheid. Het vasten is een fenomeen dat we moeten gaan inzetten om
de huidige epidemie van chronisch degeneratieve ziekten te gaan bestrijden.

interview Tom Schilder beantwoordt  vragen over vasten

Bewerkt voedsel (links) kun je beter laten staan, eet liever ’echt’ voedsel (rechts). Op de achtergrond rechts staat een kan water. Koffie, thee en bouillon zijn ook goed. JJFOTO.NL / JAN JONG

Hij beantwoordt enkele
prangende vragen van de
deelnemers.

Vetten? Ik heb altijd geleerd dat
die niet goed voor je zijn.
,,Met dit hardnekkige gedachte-
goed uit de jaren ’70 zijn veel
mensen opgegroeid. Vetten zijn
essentieel. Cholesterol is een essen-
tiële bouwsteen. Eieren zijn heel
gezond. Stop met halfvolle, vetar-
me producten. Eet onverzadigde
vetzuren (omega-3 uit vis en ome-
ga-9 in olijven, olijfolie en avoca-
do). Ook noten zijn heel gezond.
Verzadigde vetzuren vanuit vlees,
roomboter, kaas en kokosolie zijn,
mits met mate, ook prima. De
transvetten die ontstaan bij het
proces om vloeibare plantaardige
oliën hard te maken zijn heel
ongezond.

Wat kan ik beter laten staan?
,,Bewerkte producten met toege-
voegde suikers (zie de foto) en
brood- en meelproducten. Deze
voedingsmiddelen laten het suiker
in je bloed heel snel stijgen, wat
leidt tot insulineresistentie en
leververvetting. Je krijgt er alleen
maar meer vreetbuien van.”

Mag ik nou helemaal nooit meer
een biertje?
,,Een of twee biertjes of wijntjes
per week kan, alcohol is echter een
giftige stof, schadelijk voor van
alles en tast je slaap aan.”

Je moet toch wel brood eten?
,,Brood (ook met toegevoegde
zaden en granen) zorgt voor een
snelle stijging in de suikerspiegel
omdat de koolhydraten snel ver-
teerd en opgenomen worden.
Alleen echt volkoren brood, mits
met mate, past in je voedingspa-
troon, daarin zitten goede vezels
die zorgen voor een latere en meer
geleidelijke vertering.”

Mag ik ook geen tussendoortjes?
Nee! Voedsel ligt binnen handbe-
reik, mensen eten al snel acht
tussendoortjes op een dag. Door
een constante stroom voeding
blijft je lichaam in een groeistand.
Dit vergroot de kans op hart- en
vaatziekten, auto-immuunziektes
en kanker significant. Van één
tussendoortje krijg je alleen maar
meer trek.”

Als je niet eet word je toch slap? 
Door het vasten geleidelijk op te
bouwen train je je lichaam om je
eigen vetreserves te verbruiken, net
zoals ’we’ honderdduizenden jaren
lang hebben gedaan in tijden van
schaarste. Jouw eigen vet is dan de
brandstof die de motor laat draai-
en. Daar word je niet slap van. Het
is wel verstandig geregeld water te
drinken en zouten aan te vullen
met wat bouillon.

Kun je sporten op een lege maag?
Zeker wel! Je lichaam gebruikt
tijdens het sporten eerst het opge-
slagen suiker in de spieren om
energie vrij te maken. Daarna scha-
kelt je lichaam over op vetverbran-
ding. Mensen die gewend zijn om
te vasten hebben bij langdurige
inspanning geen last van de hon-
gerklop want zij schakelen direct
over van suiker op vetverbranding,
ze zijn dan ’metabool flexibel’. Het
heeft zelfs hormonale voordelen
om tijdens het vasten te sporten.

Wat als ik enorme trek krijg?
Als je begint met vasten moet je
lichaam zich aanpassen. Met een
glas water en een kwartiertje nege-
ren of aan het werk gaan of spor-
ten, verdwijnt de trek. Als je langer
bekend bent met vasten heb je er
geen last meer van. Mocht je dan
toch echt iets willen, neem dan
noten of snoepgroentes.

Ga ik van dat vasten niet jojoën?
,,Het mooie aan vasten is dat je het
lichaam traint om vet te verbran-
den. Je slaat gewoon het ontbijt
over! Dat is makkelijk in te bouwen
in je leven en het wordt een ge-
woonte. Zo val je duurzaam af en
voorkom je het jojo-effect.”

Moet ik nou altijd vasten?
,,Er is steeds meer wetenschappe-
lijk bewijs dat vasten op de lange
termijn zeer positieve gevolgen
voor de gezondheid heeft. Vasten
zou, als tanden poetsen, onderdeel
moeten worden van je goede ge-
woontes. Dan is de gezonde leefstijl
geen opgave.”

Tom Schilder, arts in opleiding, beantwoordt vragen over vasten

Vasten. De deelnemers van Project Leefstijl zijn er
direct mee begonnen. Met hun vragen kloppen ze
aan bij Tom Schilder, arts in opleiding, die bij het
Project Leefstijl is aangehaakt. 

’Weg met al die vastgeroeste ideeën’

Tom Schilder. MARCEL MOLLE

Niet eten? Nou ja, Yvonne ontbijt
niet meer. Om 12 uur ’s middags
luncht ze en om een uur of zeven ’s
avonds zet ze zich aan de warme
prak. Dat is het. Yvonne had niet
gedacht dat dat mogelijk is. ,,Eer-
der ging ik trillen als ik, meende
ik, te weinig gegeten had. Dat heb
ik niet meer.”

Een echte openbaring is voor
Yvonne: ,,Als je niet eet dan ver-
dwijnt de behoefte aan eten als
vanzelf.” Dus ’graast’ ze niet meer
de hele dag door. De koekjestrom-
mel in de dokterspraktijk waar ze
werkt als doktersassistente, loopt
ze voorbij. De deksel blijft dicht. Ze
geeft er niet meer om. Dat geeft
’eetrust’.

Zeven kilo’s is Yvonne kwijt
sinds de start van Project Leefstijl.
Het hadden er misschien meer
kunnen zijn, peinst ze. Want ja,
hoe tevreden ze ook is over het
kalmerende effect van zestien uren
op een dag niet eten, in de acht uur
dat ze wel mag eten zwicht Yvonne
af en toe toch. Na een vergadering
op het werk laatst bleven er beleg-

de broodjes over. Ze kwamen uit de
keuken van Broodje Bram in
Heemstede. Niet te versmaden,
dacht Yvonne. Ze nam er één. Toen
nog één. ,,Lekker.” Ze had haar
lunch, een salade, al achter de
kiezen. ’s Avonds zat ze evengoed
weer aan de dis met haar thuiswo-
nende zoon van twintig voor wie
ze kookt. 

Onlangs had Yvonne een recep-
tie. Ze geeft niet om alcohol en
nam in plaats daarvan een flesje
Orangina. Daarna nog eentje, toen

nog één. Terwijl ze heel goed weet
dat er suiker in die frisdrank zit en
niet zo’n beetje ook: 9,6 gram per
100 milliliter. ,,Het ’nee’ zeggen zit
er nog niet goed in. Dat moet ik
echt leren.”

Yvonne tobt al haar hele leven
met haar gewicht. ,,Ik heb thuis
wel tachtig dieetkookboeken; Grip
op Koolhydraten, boeken van de
Foodsisters (de West-Friese zussen
Koeman), noem maar op. Maar ik
doe er niks mee.” Wel telt ze dage-
lijks de calorieën die ze op een dag
tot zich neemt met behulp van de
app Yazio (dokter Bennis, de leider
van het Project leefstijl is geen
voorstander van het tellen van
calorieën). Daardoor gaat ze ook
weleens de fout in. Laatst kwam ze
op duizend calorieën. ,,Dat vond ik
een beetje weinig. Toen nam ik een
stuk spekkoek.” 

Toch kookt Yvonne al veel be-
wuster. Zo vervangt ze een deel van
de spaghetti voor de gezondere
courgette-spaghetti. Dat lukt haar
alleen als ze van tevoren goed plant
en op tijd de goede spullen in huis
heeft, weet ze. Yvonne werkt toe
naar max vijftig gram koolhydra-
ten per dag. Misschien komt ze
ooit nog zover dat ze nog maar één
maaltijd per dag eet, het zogeheten
Omad (one meal a day). Voor het
eerst in haar leven denkt ze dat het
haar lukt, het omgooien van haar
leefstijl. Dankzij het groepsgevoel
en de begeleiding in het project.

Leonie Groen

Haarlem " Het vasten valt haar
honderd procent mee. Maar zoe-
tigheid? Komt dat voorbij, dan
gaat Yvonne Groen (geen familie
van de verslaggeefster) voor de
bijl. Ze is een van de vijftien deel-
nemers aan Project Leefstijl.

Yvonne Groen. FOTO MARCEL MOLLE

##Heerlijk, ik
heb eetrust, ik

’graas’ niet
meer de hele

dag door

’Ontbijten? Dat doe ik voortaan niet meer’

•i
Op initiatief van arts Martin
Bennis en deze krant zijn 15
lezers begonnen met het om-
gooien van hun leefstijl. Dit is
Project Leefstijl. Een half jaar
lang volgen wij hen in deze
krant. Wil je meer informatie?
Kijk dan op de website van het
Project Leefstijl: www.project-
leefstijl.nl. En op de website van
dokter Martin Bennis:
www.leefstijl-gids.nl.
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Het geniepige is van het meta-
bole syndroom (zie hierboven)
dat de schade in alle organen
van het lichaam tientallen jaren
aan de gang is zonder dat je er
weet van hebt. Zo lijdt een
groot deel van de bevolking on-
gemerkt al aan insulineresis-
tentie en pré-diabetes. Dat
geldt ook voor slagaderverkal-
king. Na twintig of dertig jaar
dagelijks te veel suikers en kool-
hydraten en toenemend visce-
raal vet, ofwel buikvet, krijg je
pas je eerste hart- of hersenin-
farct, een longembolie of heb je
ineens diabetes type 2, een to-
renhoge bloeddruk, te hoog

cholesterol, leververvetting,
nierproblemen of andere mani-
festaties van het metabole syn-
droom. Schrikbarend is, volgens
arts Martin Bennis, dat al vijf-
tien procent van onze pubers
verschijnselen heeft die wijzen
op het metabole syndroom. Dat
blijkt uit onderzoek. „De ziektes
die zij hebben kwamen vroeger
alleen voor bij mensen boven de
zeventig jaar!” Bennis pleit voor
een jaarlijkse controle van onze
gezondheidstoestand en leef-
stijlgewoontes vanaf jonge
leeftijd in een door artsen ge-
leid Leefstijl Gezondheidscen-
trum. „Met een individueel ge-

richt plan, met adviezen en aan-
passingen aan de leefstijl, kun
je de meeste ziektes gaan voor-
komen. Daarmee dring je met-
een de ziektelast voor de maat-
schappij serieus terug.” Voordat
het zover is, raadt Bennis aan,
kan iedereen alvast beginnen
met een suiker/koolhydraat-
arm dieet en onbewerkt vers
voedsel en veel water drinken.
„Laat de tussendoortjes liggen!
Maak de nieuwe gezonde leef-
stijl compleet met intermittent
vasten, heel veel beweging,
krachttraining en een goede
slaap. Daarmee boek je al een
enorme gezondheidswinst.”

Sluipmoordenaar van onze gezondheid

Vet ziek

Zelfs een slanke man van vijfenzeventig kilo heeft meer dan honderdduizend kilocalorieën
(kcal) opgeslagen in de vorm van vet. De mens gebruikt doorgaans tot maximaal drieduizend
kcal per dag. Een voorraad hadden onze voorouders hard nodig om te kunnen overleven. Voed-
selschaarste was miljoenen jaren de norm. Wij zijn in de evolutie zo succesvol geweest doordat
vetopslag extra wordt gestimuleerd dankzij een genetische mutatie van het enzym uricase
tien miljoen jaar geleden. Maar dit evolutionaire voordeel is in onze huidige westerse, koolhy-
draatrijke voedselomgeving omgeslagen in een gigantisch nadeel.
Onze vetvoorraad maakt vele hormonen aan die communiceren met de rest van ons lichaam.
Bij te veel vet zullen er stoffen worden afgegeven die belangrijke processen in je lichaam ver-
storen en ernstige ziektes veroorzaken. Het lichaamsvet kun je onderverdelen in twee soorten:
het viscerale vet, buikvet, dat rondom de interne organen in de buik ligt en de organen be-
schermt en het subcutane vet dat vlak onder de huid zit, overal op het lichaam. Met name een
teveel aan visceraal vet is enorm schadelijk voor het menselijk lichaam. De continue intake van
suikers/koolhydraten in combinatie met de opslag van te veel visceraal vet leidt tot een heel
ziekmakende chronische ontstekingsreactie, die al de ziekten van het metabole syndroom
veroorzaken. Het metabole syndroom is de verzamelnaam van de ziekteverschijnselen die
hiermee in verband staan zoals slagaderverkalking, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hart- en
vaatziekten, verhoogde kans op trombose, leververvetting, en diabetes type 2. Ook diverse
andere ziekten zijn sterk verbonden met hetzelfde syndroom zoals immuunstoornissen, nier-
ziekten, vruchtbaarheidsstoornissen, depressies en dementie. Er komen daarnaast steeds meer
aanwijzingen dat vele vormen van kanker (onder andere slokdarm, maag, dikke darm, schild-
klier, borst, baarmoeder en eierstokken) het gevolg zijn van overgewicht en het metabole syn-
droom en dat kanker dus niet alleen komt door roken of een genetische defect. Slanke mensen
kunnen overigens ook van binnen vervetten. Bij onderzoek lijkt meer dan vijfentwintig procent
van de slanke mensen toch ook te veel visceraal vet te hebben met dezelfde soort problemen
(skinny-fat).
De allerbelangrijkste oorzaak van obesitas en aanjager van het metabole syndroom is zonder
meer de veelvuldige en overmatige intake van ’snelle’ koolhydraten. Brood, pasta en alle mee-
lproducten (tenzij echt volkoren), rijst (tenzij zilvervliesrijst) en aardappelen worden snel ver-
teerd en omgezet in glucose, het bloedsuiker. Tafelsuiker, honing, suikerstroop, snoep, ijs, cho-

cola, taart, repen, koekjes, vruchtensappen, softdrinks en energiedrank-
jes bevatten héél veel glucose en fructose (fruitsuiker). Daarnaast

wordt bij zeventig procent van alle verpakte voedingsmiddelen een
vorm van suiker toegevoegd. Na opname via de dunne darm leiden
deze suikers/koolhydraten tot hoge concentraties in het bloed en
zal het lichaam via het hormoon insuline de glucose gaan op-
slaan in glycogeen (de compacte voorraad van suikers in ons
lichaam in lever en spieren) en vet. Je zult een aantal uur later
echter weer een hongergevoel krijgen door de snelle daling van
de glucosespiegel als gevolg van die insuline-uitstoot. Dit pro-

ces leidt tot trek om de tweeënhalf uur. Het onderhoudt een
vicieuze cirkel waardoor het moeilijk is om te stoppen met

eten en overgewicht op de loer ligt. Dus van het eten van
’snelle’ suikers en/of meelproducten krijg je gauw weer

zin om wat te snacken. Van de suikerhoudende dran-
ken krijg je helemaal geen verzadigingsgevoel, maar

wel een heel hoge suikerspiegel, dus zijn deze van
alles het meest ongezond. Fructose is overigens de

meest schadelijke suiker, want dit stimuleert
direct het metabole syndroom. (Lees het net

verschenen boek ’Nature wants us to be
fat’ van professor Rick Johnson. Een

vertaling in het Nederlands is er nog
niet). Kortom, een te hoge bloed-
druk, een te hoog cholesterol, een
hartinfarct, diabetes type 2 en de
meeste andere ziekten ontstaan
door suikers en ’snelle’ koolhy-
draten!

Arts Martin Bennis

Wist u dat het lichaamsvet een van de grootste organen van ons lichaam is én zeer
actief in onze stofwisseling? Het is de bron van brandstof op momenten dat we enige
tijd niet gegeten hebben. 

dexascan Kans op allerlei ziektes goed  te voorspellen. ’Gewoon’ even een röntgenfoto maken

Lex Houdijk legt de deelnemers van Project Leefstijl onder de scan. De röntgenfoto van een man laat de vetmeter rood uitslaan. Grote kans dus op ziekte. FOTO ERNA FAUST

Houdijk legt de deelnemers
aan Project Leefstijl onder
de scan, een zogeheten

DEXA-scan. De verslaggeefster
doet ook mee. Dat is best span-
nend als je net hebt gehoord dat je
zogenaamde goede gewicht en
gezonde BMI van 23 dus niet alles
zeggen over je gezondheid.

Na drie minuten met gesloten
ogen roerloos liggen op een ma-
tras, terwijl de scan boven je heen
en weer zoemt, is het gepiept.
Opluchting: amper vet tussen de
organen. Slechts 28 vierkante
centimeter visceraal vet zoals dat
heet. Visceraal komt van het Latijn
en betekent: ’aan de ingewanden’.
Het wordt ook wel afgekort als VV.
Houdijk: „Als er zich te veel VV
ophoopt, raakt het chronisch ont-
stoken en dat is de oorzaak van
ziekten als diabetes, hoge bloed-
druk, hart- en vaatziekten en kan-
ker. Bij vermindering van VV ver-
dwijnt de ontsteking en is herstel
mogelijk. Wat vetrandjes heb je
nodig. Dat zijn stootkussentjes
voor de organen.”

Ongevaarlijk
Op de scan is ook vet te zien op de
buik, heupen en de billen. „Dat
hoort bij een vrouw. Mannen heb-
ben van nature meer VV en vrou-
wen meer ongevaarlijk onderhuids
vet”, is het commentaar. 

Drie deelneemsters aan Project
Leefstijl hebben, tot hun verras-
sing, ook een mooi ’rapport’. De
weegschaal zegt: ’je bent te zwaar’.
Hun middelomtrek is te groot,
hun BMI te hoog. Maar: van bin-
nen zijn ze slank! Eentje heeft een
gezonde 67 cm2 visceraal vet, de
andere 54 cm2. De derde komt op
een verrassend gezonde 34 cm2.
„Zo zie je maar dat de weegschaal
en je BMI niets zeggen over je
gezondheid”, aldus Houdijk. De
onderzoeker maakt een grafiek
van de uitslagen van de elf deelne-
mers aan Project Leefstijl die tot
nu toe zijn gemeten. „Kijk, hun
BMI heeft geen directe relatie met
hun hoeveelheid VV.” 

Slaat de meter ’rood’ uit, leren
de deelnemers aan Project Leef-
stijl, dan doe je mee aan de roulet-
te met grote kans op ’prijs’: een
van de genoemde ziektes. Houdijk
onderzoekt vierduizend ct-scans
van darmkankerpatiënten, verza-
meld uit acht ziekenhuizen. Bij
het overgrote merendeel, namelijk
85 procent, ziet hij te veel VV ter-
wijl de gemiddelde BMI een aardi-
ge 25 is. Twee deelneemsters aan
Project Leefstijl hebben een ver-
hoogd ziekterisico. De ene bezit 110
cm2 visceraal vet, de andere 147
cm2. Twee mannelijke deelnemers
scoren zelfs respectievelijk 180 en
280 cm2.

Schrikbarend
De onderzoeker had zelf ooit 150
cm2 visceraal vet maar wist dat
kwijt te raken door minder te eten

en meer te bewegen. „Er is een
schrikbarende toename van te veel
VV.” Hij kan niet vaak genoeg zeg-
gen dat het VV, zodra dat toeneemt,
gezelschap krijgt van ontstekings-
cellen. „De chronische ontsteking
maakt een mens ziek. Het is dus
ook beter om te spreken van visce-
rale-obesitas-gerelateerde-ziekten
dan van overgewicht gerelateerde
ziekten.” Hij benadrukt dat je VV
moet meten om er wat aan te doen.

Voor Houdijk is het allemaal
gesneden koek. Hij zou willen dat
iedereen dit wist. „Voor preventie is
het belangrijk dat iedereen weet
wat de oorzaak is van ziek worden
van teveel vet. Zoals ’we’ ook alle-
maal weten waarom we onze tan-
den poetsen en een autogordel
dragen.” Hij denkt dat een gezonde
leefstijl dan langer houdbaar is. 

De deelnemers aan project leef-
stijl krijgen, als ze een paar maan-
den bezig zijn en gewend aan hun
nieuwe leefstijl, een tweede scan.
Daarop zou minder VV te zien
moeten zijn.

Leonie Groen
De grafiek die Lex Houdijk heeft ge-
maakt, alsmede een kleurenbalk waar-
op te zien is wanneer visceraal vet
gevaarlijk wordt, zijn te bekijken bij de
online versie van dit artikel op onze
website www.nhd.nl.

Maak je veel kans op allerlei ziektes zoals bepaalde vormen van kanker? Dat is te zien op de DEXA-scan. Toont de röntgenfoto teveel vet aan je ingewanden? Dan doe je mee met de roulette met grote kans op ’prijs’: ziekte

Verlaat je niet op de weegschaal, heb het niet over
middelomtrek en BMI. Dat is achterhaald. Ze zeg-
gen niet veel over het ziekmakende vet aan de buik-
organen. Maagdarmchirurg en wetenschappelijk
onderzoeker Lex Houdijk spoort dat vet op.

’Veel vet bij je ingewanden? Oppassen!’

Met een grote glimlach op zijn
gezicht loopt Jan op zaterdagoch-
tend door sportschool Team Vic-
trix, de thuisbasis van Project
Leefstijl, tijdens het wekelijkse
gezamenlijke sportuurtje van de
vijftien deelnemers en het begelei-
dend team. Jan krijgt high-fives,
een vriendschappelijke boks, een
bemoedigend tikje op zijn schou-
der. Hij is het grote voorbeeld voor
de anderen. Hij laat zien: het kan.
Je kunt van je diabetes afraken en
heel snel ook, zonder al te veel
moeite.

Sinds Jan, als gevolg van zijn
deelname aan Project Leefstijl,
anders en minder eet (geen suikers,
amper koolhydraten), valt hij af. In
rap tempo raakte hij acht kilo
kwijt. Bij de start van Project Leef-
stijl woog hij 103, nu nog 95 kilo.
Hij is nog steeds te zwaar maar die
acht kilo ’gesmolten’ vet is al vol-
doende om Jans diabetes te laten

oplossen. Hij heeft nog wel teveel
visceraal vet, namelijk 168 vierkan-
te centimeter. Dat is het buikvet
dat een mens op den duur ziek
maakt. Dat zal hij nog kwijt moe-
ten raken.

Je kunt ook rap weer een norma-
le bloeddruk krijgen. Dat toont Jan
aan. Toen hij zich meldde bij Pro-
ject Leefstijl, had hij een veel te
hoge bloeddruk van 160/85, on-
danks de pillen die hij slikte. Daar-
mee had Jan kans op meer ziektes,
zoals (weer) een hartinfarct en een
beroerte. Nu noteert de oudste van
alle deelnemers aan Project Leef-
stijl een mooie 125/75 terwijl hij
haast geen pillen meer slikt! Vol-
gens dokter Martin Bennis gaat
zijn cholesterol vanzelf mee om-

laag.
Jan heeft helemaal niet het ge-

voel dat hij er veel voor moet doen.
Hij sport. Dat heeft hij zijn hele
leven niet gedaan. De freelance
vertegenwoordiger (hij werkt nog
steeds af en toe) bracht zijn tijd
door in vliegtuigen en hotels over
de hele wereld. Bij Team Victrix
leert hij bewegen onder goede
begeleiding en in stimulerend
groepsverband. Hij verorbert ’s
ochtends geen twee bruine boter-
hammetjes meer met vleeswaren
en oude kaas. „Mijn ontbijt sla ik
over. Tot een uur of vier ’s middags
neem ik alleen koffie, thee en wa-
ter. Dat bevalt goed. Ik eet prak-
tisch geen brood en aardappelen en
nog maar heel weinig rijst en pas-
ta. M’n vrouw maakt heel veel
groentes.”

Bourgondisch
Dat is wel even anders dan een
paar jaar geleden, toen Jan nog een
gevuld Bourgondisch leven leidde
en maandelijks met z’n kookclub
een zesgangendiner in elkaar knut-
selde. Dat liet hij zich elke keer
goed smaken. „Iedere gang werd
dan begeleid door een passende
wijn.” Die kookclub zegde hij niet
op vanwege Project Leefstijl. Die
moest hij eerder al vaarwel zeggen
vanwege ’z’n suiker’.

Op advies van dokter Martin
Bennis kon Jan al gauw een deel

van zijn pillen aan de kant gooien.
„Toen ik mij aanmeldde voor het
project wist ik dat ik van ’m’n
suiker’ af kon raken, dat er een
relatie is tussen afvallen, koolhy-
draatarm voedsel en wegkomen
van diabetes 2. Maar dat ik er zo
snel vanaf zou komen? Dat had ik
niet gedacht”, zegt hij vergenoegd.
Dolblij is hij. Want dat permanente
kastje dat hem al in het vooruit-
zicht was gesteld, daar wilde hij

beslist niet aan. „Het wordt steeds
erger met de diabetes. Je moet
steeds meer insuline spuiten.”

De glimlach zal niet meer van
Jans gezicht komen. Hij is geluk-
kig. Dankbaar ook. Z’n oude leef-
stijl zweert hij voorgoed af. En dan
mag hij best af en toe eens uit de
band springen.
Wat slikte Jan zoal? Dat is online na te
lezen op www.nhd.nl onderaan dit-
zelfde interview met hem.

Leonie Groen

Weg met die pillen. Dag insuli-
nespuiten. Jan Ebbing (79) uit
Nibbixwoud is van zijn diabetes
af. Zijn bloeddruk is nu ook per-
fect. En dat terwijl hij nog maar
net allerlei slechte gewoonten
heeft afgezworen in het kader
van Project Leefstijl. Verbluffend!
Het begeleidend team staat net
zo versteld van de snelheid waar-
mee Jan resultaat boekt.

Jan Ebbing heeft deze pillen niet meer nodig. FOTO MARCEL ROB

""Ik eet bijna
geen brood,

pasta en
aardappelen

’Weg met die pillen en de insulinespuiten’

•i
Lex Houdijk heeft, om onder-
zoek te doen naar de relatie
tussen visceraal vet en ziekte,
het Alkmaarse bedrijf Preventi-
Med opgezet. Hij was project-
leider van een subsidie van het
Europees Fonds Voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) en het
bedrijf is een spin off hiervan.
PreventiMed heeft als enige in
Nederland vergunning om met
een DEXA-scanner visceraal vet
te meten. Je kunt je ervoor
opgeven. Je betaalt wel een
vergoeding en je gegevens
worden gebruikt voor weten-
schappelijk onderzoek. Elf deel-
nemers aan Project Leefstijl,
opgezet door deze krant in
samenwerking met arts Martin
Bennis, hebben al een röntgen-
onderzoek ondergaan in de
DEXA-scan. 
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’Getver, sporten’. Stom vond Hil-
leke Lichtenbelt sport altijd.
Kwam dat doordat ze als kind
jarenlang klem werd gezet door
de fysiotherapeut? Hilleke
groeide op met krommingen in
haar ruggenwervel. Van haar
vijfde tot haar zevende moest
ze zich onderwerpen aan een
behandeling. ,,Hij hing tijdens
de sessies over me heen, zette
me klem. Ik kon echt niet weg.
Hij was superaardig, daar niet
van. Maar het is wel heel verve-
lend als je een klein meisje
bent.” Op de havo had ze de
pest aan gym, toen ze later een
rijbewijs had liet ze de fiets

staan. Maar Hilleke (56) wilde
zo graag gezonder worden dat
ze besloot haar weerstand te-
gen fysieke inspanning opzij te
zetten. ,,De eerste les bij Team
Victrix was een drama. In het
dagelijks leven heb ik nergens
last van maar toen ik een tandje
bij moest zetten in de sport-
school, ontdekte ik dat ik niks
kan. Ik was slapper dan ge-
dacht. Ik kwam mezelf wel te-
gen.” Ze zette door. Ze wilde
koste wat kost haar leefstijl ver-
anderen. Daar hoort sporten bij.
Nu merkt ze dat het fijn is om
krachtig te worden. ,,Ik sta min-
der krom. Fijn. Ik word beloond.”

Ze wil nu ook gaan zwemmen. 

Leonie Groen

’Tijdens de sessies hing hij over mij heen’

Vetverbrandingsmodus

We hebben massaal gezondheidsproblemen maar we beseffen niet dat onze leefstijl de oor-
zaak is van zeker tachtig procent van alle ziekten. De mens heeft veel beweging nodig om niet
ziek te worden. Alle beweging is goed. Er gebeurt van alles in je lijf zodra je actief wordt. Je
wordt fitter, energieker en ervaart minder stress. Je spieren worden goed in het oppikken van
brandstof uit je bloed, wat de kans verlaagt op diabetes type 2. Je zet je hart en bloedvaten
aan het werk waardoor ze sterker worden, dit verkleint de kans op hart- en vaatziekten.
Ga je meer en/of zwaarder bewegen, dan past je lichaam zich daar langzaam op aan. Je botten
en spieren (dus ook je hart!) worden sterker, er komen meer bloedvaten in je spieren en de
aanvoer en opname van brandstof en zuurstof door je spieren verbetert. Het is aangetoond dat
mensen die voldoende bewegen een grotere longcapaciteit hebben en hun kans op de ziekte
COPD verkleinen. Delen van je hersenen worden extra geprikkeld, de doorbloeding van je her-
senen neemt toe en de werking van hormonen en andere stoffen in je brein verbetert. De
verbeterde werking van je brein heeft een gunstige invloed op je stemming en zelfs op je
cognitieve (verstandelijke) functies.
Het menselijk lichaam bestaat uit een buitensporig groot aantal cellen. Het zijn er biljoenen.
In vrijwel al die cellen zitten mitochondriën. Deze boonvormige ’energiefabriekjes’ zetten ener-
gie uit voeding om in ATP (adenosinetrifosfaat). ATP is de brandstof die je lichaam gebruikt
voor allerlei functies zoals groeien, denken en bewegen. Zeventig procent van de energie die je
mitochondriën produceren gaat op aan essentiële lichamelijke basisfuncties. Heb je minder
mitochondriën of minder goed functionerende mitochondriën? Dan is er minder energie voor
je basisfuncties óf blijft er minder dan dertig procent energie over om te benutten voor niet-
basisdingen. Je bent sneller moe, futloos en minder gemotiveerd. Het is dus zaak om deze
energiecentrales zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat doe je door te bewegen. Dat is essenti-
eel. Grote aantallen mitochondriën zijn te vinden in organen die veel energie nodig hebben,
zoals de hersenen, het hart, de lever en de skeletspieren.
Helaas nemen spiermassa en -kracht geleidelijk af naarmate we ouder worden. Vanaf z’n der-
tigste levensjaar verliest iedereen jaarlijks minimaal een procent van zijn of haar spiermassa.
Zo heeft iemand van tachtig gemiddeld al de helft minder spiermassa dan iemand van dertig.

Dit kan leiden tot functieverlies en een verminderde kwaliteit van leven.
Het geeft op den duur ook een verhoogde valneiging. Zo hebben we

in Nederland 15.000 heupfracturen per jaar bij ouderen door een
val. Lichaamsbeweging is het medicijn. Het is misschien wel het
krachtigste gereedschap dat we hebben om de kwaliteit en
kwantiteit van onze levensjaren te verlengen. De vier meest
belangrijke vormen van lichaamsbeweging zijn: aerobe zone 2
training, krachttraining, stabiliteitstraining en anaerobe zone 5

training. De zone 2 training is de meest belangrijkste pijler
van gezond bewegen, het is de vetverbrandingsmodus.

Hierbij span je jezelf in tot onder de anaerobe drempel,
het hartslagpunt waarop het lichaam bij inspanning niet

meer voldoende zuurstof opneemt om het melkzuur te
neutraliseren dat bij verbranding vrijkomt en je ver-

zuurt. Beweeg dagelijks een uur matig intensief.
Dan gaat je hartslag omhoog, je gaat sneller ade-

men, de inspanning kost moeite maar je kunt er
nog wel bij praten en je kunt het lang volhou-

den. Denk bijvoorbeeld aan fietsen, rustig
hardlopen, snel wandelen, rustig zwemmen,

roeien, dansen. Doe daarbij minstens
twee keer per week een uur activiteiten

die je spieren en botten versterken;
weerstandstraining met gewichten

of grondoefeningen. Combineer dit
met balans- en stabiliteitsoefenin-

gen. En onthoud: je bent nooit te
oud om actief te worden.

Arts Martin Bennis

Gemak dient de mens, denken we. Veel uitvindingen zijn er gedaan om ervoor te zorgen
dat we niet uit onze luie stoel hoeven te komen. Dit westerse leven, dat de norm is
geworden, is helaas enorm ongezond.

interviewMet biodex kracht meten

Houdijk legt de deelnemers
aan Project Leefstijl onder
de scan, een zogeheten

DEXA-scan. Deze meet niet alleen
de hoeveelheid visceraal vet (VV),
het ziekmakende vet aan de buik-
organen, zoals vorige maand op
deze plek in de krant te lezen was,
maar ook de spiermassa. De ver-
slaggeefster liet ook een scan ma-
ken. Ze heeft voldoende spiermas-
sa. Opgelucht ademhalen nu? Nee,
niet helemaal. Want de hoeveel-
heid spiermassa zegt volgens Hou-
dijk niet alles over de spierkracht
die je bezit. Die spierkracht, die is
juist zo belangrijk bij het oplossen
van het ziekmakende VV.

Gevarenzone
Sommige deelnemers aan Project
Leefstijl zitten in de gevarenzone.
Die hebben, zoals te zien is op de
DEXA-scan, te veel VV. Willen ze
het kwijt? Dan moeten ze hun
leefstijl veranderen. Minder eten.
Maar dat alleen helpt volgens
Houdijk onvoldoende. De deelne-
mers moeten toch echt ook spier-
kracht ontwikkelen. Houdijk: „In
de cellen van je spieren zitten
cv-keteltjes, dat zijn de zogeheten
mitochondriën. Deze energiefa-
briekjes verbranden suiker en vet.
Hoe meer spierkracht je hebt, hoe
meer mitochondriën. Maar de
spieren doen meer. Trek je ze
samen, dan maken ze ook nog eens
hormonen aan. Deze stofjes gaan
direct naar het vet. Ze breken het
vet af. Verder zorgt spierkracht
voor meer insulinegevoeligheid.
Dat laatste is goed.”

Prikkelpak
Houdijk geeft mensen, bij wie op
de DEXA-scan te veel VV te zien is,
een prikkelpak. Electro-musculai-
re-stimulatie (ems) heet dat. De
verslaggeefster mag het proberen;
een goed geleidend sportpakje
aantrekken en zich vol laten plak-
ken met elektroden. De begeleider
draait aan een knop op een appa-
raat en dan begint het: een van de
acht grote en dieperliggende spier-
groepen begint te prikkelen. Te
heftig? Nee? Dan wordt de stimu-
lans opgevoerd. 

Op aanwijzing van de begeleider
moet de verslaggeefster spieren
samentrekken. Twintig minuten
duurt de hele sessie. Dan is het al
klaar. Dan heb je, volgens Houdijk,
de spieren gestimuleerd op een
manier die vergelijkbaar is met
twee uur trainen in de sportschool.
Lekker makkelijk dit. Houdijk
zegt dat ems uitermate geschikt is

voor werkenden en anderen die
weinig tijd hebben. Maar helemaal
voor iedereen die slecht kan bewe-
gen, iedereen met klachten en met
name ouderen. „Train je die groe-
pen een maand of vijf, dan krijgen
ze meer veerkracht en gaan ze
vanzelf meer bewegen. Het helpt
bij de verandering van leefstijl.”

De veertig medewerkers van de
Noordwest Ziekenhuisgroep die bij
PreventiMed aan het prikkelpak
begonnen omdat zij allerlei fysieke
klachten hadden, meldden zich
(veel) sterker te voelen na een sessie
of veertig. Maar Houdijk is van het
’meten is weten’. Hij vindt het
jammer dat hij de ervaringen niet
kan onderstrepen met cijfers. Hij
probeert nu 35.000 euro bij elkaar
te krijgen voor de aanschaf van een
krachtmeter, een zogeheten biodex.
Een derde van het benodigde be-
drag heeft hij al opgehaald.

„Maar pas op”, waarschuwt hij.
„Het kweken van spierkracht zorgt
voor gewichtstoename. Je kunt in
twee maanden tijd twee kilo spier-
massa erbij krijgen. Niet stoppen
dan! Doe liever de weegschaal weg.
Het gaat niet om gewichtsverlies
maar om het verlies van visceraal
vet waarbij krachtige spieren essen-
tieel zijn.”

Leonie Groen

’Wil je je ziekmakende vet kwijt? Ga dan vooral sporten en let niet op de weegschaal’. Dit zegt arts Lex Houdijk 

Wil je gezonder worden? Dan kun je niet buiten
spierkracht, betoogt maag-darmchirurg en weten-
schappelijk onderzoeker Lex Houdijk.

Spieren
lusten wel
wat vet

’Positief verrast’ is sportschoolhou-
der Martijn Ploeger. „De meesten
kunnen goed meekomen. Ze kun-
nen steeds meer, worden sterker,
hun beweeglijkheid is al een stuk
verbeterd. Ze kunnen veel meer
dan ze denken. Ze krijgen weer
vertrouwen in hun eigen lichaam.
Mentaal zie ik ze ook steeds sterker
worden. Twee deelnemers starten
met hardlopen.” Maar er is ook een
deelneemster die een beetje af-
haakt omdat ze onvoldoende fit is.
Zij moet volgens begeleidend arts
Martin Bennis eerst meer kilo’s
kwijt voor ze serieus kan werken
aan spieropbouw want anders
krijgt ze blessures.

Op de zaterdagochtenden traint
de hele groep. Verplicht. Vooraf-
gaand aan de training houden de
begeleiders afwisselend een praatje
van een half uur. De deelnemers

kunnen op die ochtenden ook
vragen stellen, meningen peilen,
hun zorgen delen. Voor de tweede
training doordeweeks kan iedereen
zich individueel kan aanmelden.
Een groot deel komt trouw. Ploe-
ger: „Om beter te worden moet je

twee keer per week je spieren pit-
tig prikkelen. Een derde keer spor-
ten is mooi meegenomen. Een keer
per week intensief sporten zet geen
zoden aan de dijk.”

Gedachteloos
Bij Team Victrix vind je geen high
tech zoals een leg press, een machi-
ne waarop je ’gedachteloos’ zware
gewichten wegdrukt met je benen.
Wel moeten de sporters gewicht
heffen. Het lijkt heel simpel: een
stang met gewichten links en
rechts omhoog duwen. Maar het is
best lastig. Ploeger: „Alles zit erin.
Statische kracht, explosieve kracht,
mobiliteit, je moet al je spieren
tegelijk aansturen.”

Daarnaast laat hij de deelnemers
dingen doen als aan ringen trek-
ken, planken (opdrukken met een
rechte rug) en squats (hurkbewe-
gingen) maken. „We leren ze hun
spieren aan te sturen.”

Vermoeidheid
,,Uiteindelijk moeten ze zover
komen dat ze zelfs in vermoeid-
heid nog in een goede houding iets
van de grond kunnen rapen.” De
deelnemers moeten hiermee berei-
ken dat ze tot op hoge leeftijd op
één been kunnen staan, trap kun-
nen lopen, zware boodschappen of
hun kleinkinderen kunnen tillen.

Volgens Ploeger gaan zelfs andere
sporten je beter af als je doet aan
functioneel fitness, zoals de be-
schreven manier van sporten heet.
,,Als je nog nooit geschaatst hebt
maar je hebt wel de kracht en je
hebt aan functioneel fitness ge-

daan, dan schaats je zo weg. Niet
voor niets doen veel topsporters nu
aan functioneel fitness.” Alle deel-
nemers aan Project Leefstijl vinden
dat een uurtje zo omvliegt. 

Over de begeleiding zijn de
deelnemers zeer te spreken. Gere-
geld kun je uit hun monden opte-
kenen: „Er wordt goed op je gelet.
Je wordt gecorrigeerd en alle oefe-
ningen worden aangepast aan je
niveau.” Ploeger is blij. „Er zijn
mensen bij die nog nooit van hun
leven gesport hebben.” Helaas liep
toch een deelnemer een blessure
op: een bakerse cyste (vochtopho-
ping in de knieholte). De man ligt
er even uit. 

Pijntje
Een enkele deelnemer meldt zich
bij begeleidend arts Martin Bennis
met een pijntje. Zijn reactie: ,,Je
hebt in het begin weinig spieren en
bent niet veel gewend. ” Het ad-
vies: ,,Eerst flink kilo’s kwijt raken,
veel in zone 2 trainen, de nieuwe
bewegingsvormen leren en daarna
steeds intensiever gaan sporten.”
Tot Ploegers grote vreugde probe-
ren veel deelnemers ook nog dage-
lijks ’die tienduizend stappen’ te
halen. Hij hoopt dat alle deelne-
mers, als Project leefstijl is afgelo-
pen, sporten en bewegen als een
gewoonte zijn gaan beschouwen.

Leonie Groen
l.groen@mediahuis.nl

Konden ze eerst de trap niet
goed ’nemen’, de 15 deelnemers
aan Project Leefstijl, nu trekken
ze aan de ringen, tillen ze ge-
wichten en roeien ze alsof hun
leven ervan af hangt. Twee keer
per week trainen ze in sport-
school Team Victrix in Alkmaar. ""Deelnemers

Project
Leefstijl

sporten. Dat
maakt ze
sterk, ook
mentaal

Je wilt toch je kleinkinderen kunnen tillen?

•i
Lex Houdijk heeft, om onder-
zoek te doen naar de relatie
tussen visceraal vet en ziekte,
het Alkmaarse bedrijf Preventi-
Med opgezet. Hij was project-
leider van een subsidie van het
Europees Fonds Voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) en het
bedrijf is een spin off hiervan.
PreventiMed heeft als enige in
Nederland een vergunning om
met een DEXA-scanner visce-
raal vet te meten. Je kunt je
ervoor opgeven. De deelnemers
aan Project Leefstijl, opgezet
door deze krant in samenwer-
king met arts Martin Bennis,
hebben een röntgenonderzoek
ondergaan in de DEXA-scan. 

Hilleke Lichtenbelt.
FOTO MARCEL MOLLE

Sportschoolhouder Martijn Ploeger is positief verrast. ,,Sommige deelnemers aan Project Leefstijl hebben nog nooit gesport.” FOTO ERNA FAUST

•i
Project Leefstijl
Op initiatief van arts Martin
Bennis en deze krant zijn 15
lezers begonnen met het
omgooien van hun leefstijl. Dit
is Project Leefstijl. Een half jaar
lang volgen wij de deelnemers
in deze krant. Wil je meer
informatie? Kijk dan op de
website van het Project
Leefstijl:
www.project-leefstijl.nl. En op
de website van dokter Martin
Bennis: www.leefstijl-gids.nl



Joep van Gijsen nu.

Darmen vervullen een grote rol
in ons welbevinden, zegt arts
Martin Bennis. ,,Vroeger werd
gedacht dat onze darmen voor-
al van invloed waren op het ver-
teren en verwerken van voe-
ding, later werd ook bekend dat
ze een grote rol vervullen in ons
immuunsysteem.”

,,Inmiddels weten we dat on-
ze darmen ook impact hebben
op de werking van onze herse-
nen en op deze wijze ons den-
ken en ons doen beïnvloeden.
De darmen worden door ex-
perts niet voor niets ons tweede

brein genoemd.” 
,,De darmen bevatten min-

stens zoveel zenuwcellen als de
hersenen. Wanneer je angst,
stress of somberheid ervaart
dan heeft dit invloed op de dar-
men. De darmen verteren dan
het voedsel minder goed of de
darmflora verslechtert waar-
door klachten als obstipatie of
diarree kunnen ontstaan. Dit
kan weer wat gevolgen hebben
voor het immuunsysteem.”

,,Andersom werkt het ook.
Wanneer de darmflora uit ba-
lans raakt door bijvoorbeeld on-

gezonde voeding, voedselinto-
leranties of het gebruik van me-
dicatie, dan is dit van invloed op
hoe je je voelt. De darmbacteri-
en produceren namelijk ook het
hormoon serotonine, dat ook
wel bekend staat als het geluks-
hormoon. Serotonine zorgt
voor goede communicatie tus-
sen de zenuwcellen in de dar-
men en het brein en is van grote
invloed op je stemming.”

,,Voor een goed werkend im-
muunsysteem én mentale ge-
zondheid zijn gezonde darmen
dus van groot belang.”

Gezonde darmen, groter geluksgevoel

Goede poep

Ik kreeg op een gegeven moment buikklachten, zat altijd vol (opgeblazen gevoel) maar had
ook altijd trek. Ik had een onregelmatige ontlasting van wisselende samenstelling en veel
darmkrampen. Jarenlang kampte ik met hoofdpijnen en vaak was ik te moe. Geleidelijk aan
kreeg ik serieuze problemen in handen en voeten: pijnlijke tintelingen, zelfs het aanraken van
het telefoonscherm van mijn mobiel deed pijn. Later bleek dat deze klachten veroorzaakt wer-
den door een vitamine B12 tekort.
Ik ging zoeken naar de oorsprong van dit alles. 
Ik leerde dat je alle voeding moet zien als de bouwsteen van je lichaam. Gooi je er rotzooi in
dan zal jouw gezondheid ook rot worden. Ik at jarenlang te frequent, eenzijdig en te veel. Wist
ik veel. Met name heel veel brood met beleg, veel snelle suikers, snoep en meelproducten. Een
gezonde spijsvertering is echter de bron van je gezondheid. Is jouw spijsvertering in balans,
dan haal je er energie, kracht en vitaliteit uit. Is je spijsvertering uit balans? Dan voel je je
slecht en ontstaan er ziektes.
In je darmen huizen biljoenen bacteriën die samen met virussen, gisten en schimmels je mi-
crobioom vormen. Ofwel je darmflora. Al die bacteriën (bij elkaar wel 1,5 kilo) hebben grote
impact op jouw leven en hoe jij je voelt. En ze doen enorm goed werk. Het microbioom bepaalt
de gezondheid van jouw darmwand. Ook bepaalt het je afweersysteem., wat ervoor zorgt dat
je minder snel ziek wordt en dat je, als je ziek wordt, sneller opknapt. Bij een gezonde darmflo-
ra zijn de nuttige en schadelijke bacteriën met elkaar in evenwicht. 
De samenstelling van je microbioom heb je voor een groot deel zelf in de hand. Genoeg bewe-
gen, goed slapen en voldoende ontspannen dragen bij aan een gezond microbioom. Maar
voeding is wel de meest bepalende factor. 
Wat wij eten staat ook bij je bacteriën op het menu. De bacteriën in je buik zijn dol op vezels
van groenten, fruit, peulvruchten, noten, zaden en volkorenproducten. Door hier veel van te
eten, help je de goede bacteriën om hun werk te doen. Het is goed om veel verschillende bac-
teriestammen in je buik te hebben. 
Koolhydraten maken het microbioom ongezond. Met koolhydraten voed je de ’slechte’ bacte-
riën. Vermijd dus zoveel mogelijk suiker. Hoe lekker ook, suiker is met name een goede voe-

dingsbron voor de slechte bacteriën en schimmels, iets wat je juist wilt
tegengaan. Ook producten gemaakt van wit meel, zoals brood, pasta,

rijst, koek en pizza worden snel omgezet naar slechte suikers.
Veel ziekten worden gelinkt aan verstoringen van het microbi-
oom. Niet alleen darmziekten zoals colitis ulcerosa en de ziekte
van Crohn, maar ook diverse stofwisselingsziekten, aandoenin-
gen aan het afweersysteem zoals allergieën, astma, eczeem,
reuma en andere auto-immuunziektes en waarschijnlijk ook
diabetes type 1. Een verstoring van opname van de vitamines in
je maag-darmkanaal (thiamine, pantotheenzuur, vitamine B6,

vitamine B12, foliumzuur, biotine en vitamine K) komen ook
veel voor bij een ongezond microbioom.

Het is overigens supergoed om je spijsvertering regelma-
tig met rust te laten voor herstel, zoals je doet bij inter-

mittent vasten (16 of 18 uur in een etmaal niet eten).
Als je eet, maak dan gezonde keuzes. Kies vezelrijk

met veel groente en fruit, varieer volop en maak je
bord kleurrijk, laat bewerkte meel- en suikerpro-

ducten liggen, beperk de glutenrijke producten,
zet vaker gefermenteerd voedsel op tafel (door

fermentatie komen er bacteriën vrij, ook wel
probiotica genaamd en dit zijn de goede

darmbacteriën) zoals yoghurt, karne-
melk, kimchi, kefir en zuurkool, drink

dagelijks 1,5 tot twee liter per dag,
water of thee, want vezels en vocht

horen bij elkaar. Beweeg voldoende
en eet meer biologisch vers voed-

sel. Doordat ons eten meestal
met van alles wordt bespoten

zal dat ook in ons darmstel-
sel terecht komen en dat is
schadelijk voor het belang-

rijke microbiologische leven
in onze darmen. Eet smakelijk!

arts martin bennis

Je kunt toch alles eten? Voorheen dacht ik dat. Ik dacht dat je darmen dan wel de stoffen
eruit zouden halen die voor het lichaam nodig en belangrijk zijn. Hoe fout gedacht. 

Joeps bloeddruk is voorbeeldig:
125/85. Dat was eerder wel even
anders. Eerst zat zijn bovendruk op
180. Hij slikte bloeddrukverlagers.

Daarnaast was Joep beginnend
diabetespatiënt waarvoor hij medi-
cijnen slikte. „In een lage dose-
ring.” De huisarts raadde hem wel

aan om af te vallen. Maar daar
luisterde Joep niet naar. Toen hij
eind vorig jaar bij het klussen klem
kwam te zitten tussen twee wand-
jes, dacht hij ’zo kan het niet lan-
ger meer’. Hij reageerde op de
oproep voor deelname aan Project
leefstijl in deze krant. Joep is al 14
kilo kwijt. Verbaasd ziet hij hoe
snel gewichtsverlies leidt tot bloed-
drukverlaging. Hoe snel hij af is
van de beginnende diabetes type 2.
„Ik heb ook geen zuurbranden
meer.” Hij weet nu hoe het mense-
lijk lichaam reageert op voeding.
„Ik wist wel dat er minder in moet.
Maar ik weet nu hoe dat kan op
een goede en gemakkelijke manier.
Ik ontbijt niet meer, ik eet 16 uur
op een dag niet, soms vast ik een
hele dag, vooral na een weekendje
waarin ik ongezondere keuzes heb
gemaakt. Als ik eet is het mondjes-
maat brood, rijst en pasta. Ik drink
niet meer elke week een krat bier.
Het is eenvoudig vol te houden.”
Joep, een financieel adviseur, ’komt
van’ 125 kilo. Hij is op weg naar 85.
„Dat is nog steeds te zwaar, zegt
arts Martin Bennis.” Maar nog
minder wegen ziet Joep niet direct
zitten. „Het Project Leefstijl heeft
mij heel wat gebracht. Ik slaap
stukken beter, ik hoef niet meer
’bij te tanken’.” Wie weet, blijkt uit
de volgende Dexascan van zijn
ziekmakende visceraal vet wel dat
dat is gesmolten. Dan maakt Joep
kans op nog veel gezonde jaren.

De diabetespillen en bloeddruk-
verlagers gaan weg. Allemaal.
Nu. Joep van Gijsen (57) durfde ze
eerst niet aan de kant te gooien
maar nu laat hij zich toch over-
tuigen door arts Martin Bennis
die het Project Leefstijl leidt. Joep
heeft ze niet meer nodig. Net als
het doosje rennies dat hij wel di-
rect overboord zette.

Joep van Gijsen vóór.

Pillen niet meer nodig

Minder kwaaltjes, meer vreugd
Vier maanden
na de
presentatie 
van de 15
deelnemers aan
Project Leefstijl,
opgezet door
arts Martin
Bennis en deze
krant, maken
we de
tussenstand op.
Drie
deelnemers
vertellen wat
hun nieuwe
leefwijze doet
met hun
gezondheid.
Nog tot eind
september
staat de groep
onder
begeleiding van
de arts en sport
de hele groep
bij Team Victrix
in Alkmaar.

Willy Kocken nu.
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Ongelooflijk vindt Willy het, hoe
snel ze van het ongemak af is.
Vijftien jaar al, zo niet langer,
kwakkelt ze met haar gezondheid.
Al die jaren kon ze geen hele ein-
den lopen. Zodra ze voelde dat ze
naar de wc moest, moest ze direct.
„Het was niet tegen te houden.”
gewone groenten, zoals bloemkool
en broccoli, kon ze niet eten. Stress
werkte niet mee. Dat sloeg meteen
op de darmen. 

Willys darmen zijn nagekeken.
Ze heeft geen darmkanker (Haar
vader is eraan overleden). „Er zijn
wat poliepen weggehaald en elke
drie jaar moet ik terug voor onder-
zoek.” Haar darmproblemen waren
daarmee niet weg.

In de eerste week van Project
Leefstijl kreeg Willy, net als de
andere deelnemers, de opdracht:
’Niet eten tussen acht uur ’s avonds
en twaalf uur de volgende middag’.
Het ontbijt laten staan vond Willy
geen enkel probleem. Ze had altijd
al moeite met het eten in de och-
tend. „Ik denk dat deze nieuwe
leefstijl bij me past.” De deelne-
mers aan project Leefstijl moesten
ook het aantal dagelijks weg te
werken koolhydraten drastisch
verlagen naar 50 gram per dag of
nog minder. 

Al na een paar dagen boekte
Willy een opmerkelijk resultaat;
haar darmen gingen normaal doen.
Ze kon ineens gewoon lopen. Kool-
soorten eten ging ook. Nu is ze een
paar maanden verder. Twintig van
de aanvankelijke honderd kilo’s is
ze kwijt. „Mijn hele leven is veran-
derd. Ik ben actiever, heb minder
last van mijn spieren, geen kram-
pen meer in mijn hamstrings (spie-
ren aan de achterkant van de bo-
venbenen).”

Laatst had ze ’op de tennis’ een
crackertje gegeten. „Ik had er di-
rect spijt van. Zonder eten voel ik
me veel fitter.” 

Wauw, binnen een week geen
darmproblemen meer. Geen on-
gemak meer. Willy Kocken (62)
heeft rust in haar buik. Eindelijk.
„Ik ben een veel blijer mens nu.”

Willy Kocken vóór.

Darmen doen normaal

Voorheen dacht hij altijd dat hij
moest eten om migraine te voorko-
men. „Het ontbijt was ’king’.” Dat
had Wouter geleerd bij een diëtist.
Hij weet nu dat hij geen ontbijt
nodig heeft.

Wouter woog 135 kilo, is al 29
kilo’s kwijt en wil onder de ’magi-
sche grens’ van 100 zakken. Hij is
z’n hele leven al aan het jojoën. Z’n
moeder attendeerde hem op de
oproep in deze krant om mee te

doen aan Project Leefstijl. Hij ’solli-
citeerde’ omdat hij werd getroffen
door ’het goed onderbouwde en
gemotiveerde verhaal’ van arts
Martin Bennis. Nu leeft hij zoals de
arts ’voorschrijft’, eet dus ook net
als Joep (zie elders op deze pagina),
beweegt zoveel als hij kan en heeft
het sporten weer opgepakt. Wouter
heeft ook nog de lunch geskipt.
„Rond die tijd plan ik een af-
spraak.” Hij denkt beter na over
welke borrels, lezingen en bedrijfs-
uitjes hij bezoekt en welke hij laat
staan. „Als ik ga, geniet ik ervan. Ik
ben een Bourgondiër en eigenlijk
hoef ik mij helemaal niets te ont-
zeggen.” Zeer te spreken is hij over
de tandem medisch specialist en
sportschoolhouder die bij het Pro-
ject Leefstijl aan kop gaat. „Volgens
mij kan de een niet zonder de
ander.”

Hoe het kan is Wouter een raad-
sel maar feit is dat zijn migraine
vrijwel direct afnam, gelijk met de
verandering van z’n leefstijl. „De
migraine komt minder frequent.
Als hij komt, is de pijn minder
heftig en lang.” Het geflikker in
het rechteroog en het getintel in de
wang zijn gebleven. Dat duurt een
klein half uurtje. „Eerder kwam
daarna een behoorlijk stekende
hoofdpijn opzetten. Die blijft nu
weg.” Ook heeft hij geen last meer
van tandenknarsen, slaapwandelen
en onrust in de benen ’s nachts. „Ik
kan me beter ontspannen.”

Migraine? Hij wordt er veel min-
der door geplaagd, advocaat
Wouter Ursem (36). Komt door
z’n nieuwe leefstijl. „Ik slaap veel
beter, ik voel me fitter en energie-
ker en sterker, ik ben scherper.”

Wouter Ursem vóór.

Migraine is verdwenen

Wouter Ursem nu. 

Teksten: Leonie Groen.
Foto’s Erna Faust en
Marcel Molle



Æ Probeer elke dag op onge-
veer dezelfde tijd naar bed te
gaan en sta op een vaste tijd op.
Ook in de weekeinden.
Æ Neem geen alcohol en cafe-
ine in de avond.
Æ Voorkom powernaps na
16.00 uur.
Æ Eet weinig in de drie uur voor
het naar bed gaan en beperk
ook het drinken om niet ’s
nachts je bed uit te moeten om
te plassen.
Æ Stress en intensieve sport in
de late avond verstoren de
slaap.
Æ Andere activiteiten, zoals
(huis)werk of films kijken kun je

beter ergens anders doen dan
in bed. Zo leggen je hersenen
een goede link tussen het bed
en slapen.
Æ Maak een korte wandeling
buiten voor het slapen gaan.
Æ Een hete douche en een boek
lezen voor het slapen werken
goed.
Æ Zorg dat het in de slaapka-
mer niet kouder is dan 18 graden
Celcius en niet warmer dan 20
graden.
Æ Bouw je dag af. Dim de lich-
ten zo’n twee uur voordat je
gaat slapen en zorg voor veel
licht in de ochtend. Zodra het
donker wordt gaan onze herse-

nen meer van het ’slaaphor-
moon’ melatonine produceren.
Dit hormoon zorgt ervoor dat
de lichaamstemperatuur, het
hartritme en de bloeddruk da-
len. ’s Morgens stopt de aan-
maak van melatonine en neemt
het hormoon cortisol het over.
Ons lichaam komt dan weer op
gang. Licht geeft je biologische
klok het signaal dat het dag is.
Daardoor krijg je een wakker
gevoel.
Æ Een goede slaap is enorm es-
sentieel voor de gezondheid.
We liggen ongeveer een derde
van ons leven in bed, dus maak
van slapen een prioriteit.

Slaaptips

Welterusten

Elke keer ben ik daarna futloos, down en kom ik tot weinig op de dag die volgt en slaap ik de
avond erna ook niet goed. Dan ga ik weer zitten snaaien of brood eten met hagelslag.
Voldoende slaap (zeven tot acht uur per nacht zonder onderbreking voor volwassenen) is
enorm essentieel, zeker net zo belangrijk als regelmatige lichaamsbeweging, vasten, het eten
van koolhydraatarm voedsel en stressregulatie.
Bij een te korte nachtrust gaan we interen op onze gezondheid, onze mentale weerbaarheid en
reactiesnelheid. We verouderen sneller en het risico op de ziekte van Alzheimer wordt hoger.
Slaapgebrek heeft, net als stress, een evident negatief effect op de functie van ons immuun-
systeem en verhoogt het risico op ontstekingen zoals van darmen, huid en gewrichten en kan
leiden tot reuma, migraine, fibromyalgie en allergische verschijnselen.
Slaap houdt ook verband met de geheugenverwerking en -opslag. De prestaties van mensen
op hun werk, op school en in andere omgevingen worden overduidelijk beïnvloed door te
weinig en te slechte slaap. Focus, emotionele reactiviteit, besluitvorming, risicogedrag en be-
oordelingsvermogen zijn dan aangedaan.
Slaap staat ook direct in relatie met de emotionele en sociale intelligentie van mensen. Ie-
mand die onvoldoende slaapt, heeft meer kans op het krijgen van problemen met het herken-
nen van de emoties en uitdrukkingen van andere mensen. Slechte slapers doen het minder
goed in sociale interacties, het onderhouden van relaties, zich positief voelen en het beheersen
van impulsen.
Mensen die geregeld minder dan zeven uur per nacht slapen hebben een hoger BMI dan men-
sen die meer slapen. Dat komt doordat slaaptekort de aanmaak van het hongerhormoon ghre-
line omhoog stuwt. Na onvoldoende nachtrust hebben we minder weerstand in de obesogene
omgeving. Dat is een omgeving met gemakkelijk voorhanden zijnde lekkere en goedkope
koolhydraatrijke producten, snoep en snacks. Zo’n omgeving stimuleert mensen om vaak en te
veel te eten. Overgewicht is in veel gevallen de oorzaak van het obstructief slaap apneu syn-
droom OSAS. Mensen met OSAS hebben last van herhaaldelijke belemmeringen van de boven-
ste luchtweg tijdens de slaap. Zij slapen heel slecht. Dit is te merken aan snurken, ademstops,
slaperigheid overdag en vermoeidheid.

Chronisch slaaptekort heeft daarnaast een insulineresistentie tot gevolg met
een groter risico op het ontwikkelen van diabetes.

Het verband tussen slaap en geestelijke gezondheid is al lange tijd
onderwerp van onderzoek. Uit een meta-analyse (2016) blijkt dat slape-
loosheid een verhoogd risico geeft op depressie. Gedacht wordt dat
slaapverlies cognitieve veranderingen kan veroorzaken die vervolgens
weer kunnen leiden tot depressie.
Een langdurig tekort aan slaap kan zelfs tot gevaarlijke situaties

leiden. Te denken valt aan verkeersongevallen als gevolg van het
in slaap vallen van bestuurders. Dat kom ik geregeld tegen in het

ziekenhuis.
Naast de duur van de slaap is de kwaliteit van groot belang.

Alcohol doet geen goed. De meeste mensen denken dat
ze met een borrel op beter slapen, maar als je drinkt is je
kwaliteit van slapen gewoon heel slecht. Je slaapt heel
onrustig en wordt vaker wakker.

Helaas zijn de meeste medicijnen om te slapen ook
geen oplossing. Ze laten je niet beter slapen. Ze doen

eigenlijk hetzelfde als alcohol. Je diepe slaap komt
niet goed tot stand en in je remslaap word je

wakker. Het is gewoon niet goed. Mocht je ze
toch een keertje gebruiken, streef er dan

naar om er weer snel vanaf te komen. Me-
latonine in een lage dosering kan helpen

om jouw biologische klok een handje te
helpen.

Er is één lichtpuntje. Als je je slaapge-
drag verbetert met behulp van

onderstaande tips, voel je jezelf
geleidelijk weer uitgerust, fit en

energiek worden. Ik merk dat
elke keer weer na mijn nacht-

diensten.

arts martin bennis

Al meer dan dertig jaar draai ik met regelmaat nachtdiensten in het ziekenhuis. Weinig of
niet slapen, frequent gestoord worden tijdens je slaap voor spoedgevallen, het gaat je
niet in je kouwe kleren zitten.

Het is 2004. Lichtenbelt heeft een
bloeddruk waar je u tegen zou
zeggen als hij niet zo slecht was
geweest. Bovendruk: 160. Onder-
druk: 125. Haar cholesterol is ook te
hoog. Allerlei ziektes liggen op de
loer, klaar om toe te slaan.

Lichtenbelt is dan 37 jaar. Ze
krijgt medicijnen voorgeschreven
om de boel onder controle te hou-
den en om de ziektes, die het ge-
volg kunnen zijn van haar hoge
bloeddruk, buiten de deur te hou-
den. „Ik had beste bètablokkers.”
Bètablokkers verlagen de hartslag
en de bloeddruk. Blij is ze er niet
mee.

Weerzin
Elke dag dat zij haar pillen moet
pakken, voelt ze weerzin opkomen.
Ze vraagt de behandelend arts of
het niet wat minder kan: ’Kan het
niet anders? De oorzaak van die
hoge bloeddruk is niet bekend en
we doen aan symptoombestrijding.
Is er geen andere remedie dan de
pillen?’. Ze vraagt het jaar op jaar.
Elke keer: ’nee’. „Ik kreeg telkens
de boodschap ’daar kun jij niks

tegen doen. Je hebt een essentiële
hoge bloeddruk’.”

„Ik zat toen overigens in een
stressvolle, verdrietige, nare privé-
periode. Ik was flink somber. Ik
zou niet zozeer zeggen dat ik
sindsdien, toen mijn situatie veran-
derde, somber ben gebleven, maar
wel dat mijn stemming gedrukt
bleef. Ik bleef op scherp staan en
was wat negatiever.”

Ondertussen komt ze aan, heel
langzaam. „Elke avond gingen er
nog wel duizend kilocalorieën naar
binnen.” Tussen acht en elf was
het: lekkere dingen eten.

Met het snoepen stoppen, waar-
naar ze wel verlangt, dat ligt ver
buiten handbereik. Hoe anders is
dat met het roken. Die gewoonte
dooft ze meteen met het bekend
worden van haar hoge bloeddruk
en cholesterol.

Kans
Meer bewegen, waarvan ze weet
dat het misschien helpt tegen
snoepen, lukt niet. Ze haat sporten,
zoals ze eerder ook al in deze krant
vertelt bij het thema ’bewegen’ van
Project Leefstijl. Met het halen van
haar rijbewijs komt helemaal de
klad in het bewegen. Waar ze eer-
der nog op de fiets sprong, pakt ze
nu ook de auto ook voor kleinere
stukjes. Hij staat er toch.

Lichtenbelt weet de knop niet
om te zetten. Tot ze de oproep ziet
in deze krant: ’Wil je gezonder
worden? Meld je aan voor Project
Leefstijl’. Dit is een kans! Ze stuurt
een zeer bevlogen mail naar arts

Martin Bennis die het project op-
zet in samenwerking met deze
krant. „Ik wist dat ik mezelf tegen
ging tegenkomen maar ik was
bijzonder gemotiveerd: zo fijn om
zelf iets te kunnen doen!”

Ze gooit haar leefstijl om, zoals
ze leert van de arts en in het con-

tact met de andere deelnemers. Ze
gaat zowaar bewegen.

Het wonder geschiedt, tot haar
grote verbazing. Haar bloeddruk
daalt. Haar cholesterol gaat om-
laag. De pillen kan ze laten staan.
Maar dat niet alleen. Minstens zo
belangrijk is: zij komt lekkerder in

haar vel te zitten. Ze weet niet wat
haar overkomt. Ze fleurt op. „Nooit
geweten dat de medicatie op mijn
stemming van invloed zou kunnen
zijn, maar zo ervoer ik het binnen
enkele dagen na het staken van het
gebruik. Vond ik best erg om te
merken. Ik heb ze ruim 18 jaar

Leonie Groen

Lang zat Hilleke Lichtenbelt aan
de pillen. Drie soorten, waaron-
der bètablokkers. Ze wilde er al
die tijd vanaf. Het is haar gelukt,
door te gaan vasten, minder en
anders te eten en te bewegen.
„Ik hoorde altijd dat ik er zelf
niks aan kon doen. Dat kan dus
wel!”

Dolblij is Hilleke:
’Weg met die
bètablokkers’

De misvattingen over haar
beroep zijn legio, weet
Iris. „Zelfs huisartsen
weten vaak niet wat wij

ergotherapeuten doen.” Ze is blij
dat ze kan vertellen dat een ergo-
therapeut iemand helpt met alles
wat nodig is om de dagelijkse
dingen te kunnen doen. 

Dus kijkt Iris niet alleen naar de
praktische zaken als drempels en
douchesteunen maar neemt ze ook
de sociale omgeving onder de loep.
Voor de deelnemers aan Project
Leefstijl betekent dit dat zij een
’Spinnenweb voor Positieve Ge-
zondheid’ maken, voor ze een

gesprek hebben met Iris. Een lij-
nenspel in de vorm van een spin-
nenweb, dat ontstaat op basis van
de antwoorden op vragen in een
uitgebreide digitale vragenlijst,
ontwikkeld door arts en onderzoe-
ker Machteld Huber, de grondleg-
ger van het gedachtegoed van
Positieve Gezondheid.

Idealiter popt er een keurig
zeskant op met lijnen tussen de zes
pijlers: lichaamsfuncties, dagelijks
functioneren, mentaal welbevin-
den, meedoen, zingeving en kwali-
teit van leven. Maar zo gaat het
niet in de praktijk. Meestal ver-
vormt het spinnenweb een beetje

’Het helpt, ingrijpen in de leefstijl’
Wat moet een ergotherapeut nou bij Project Leef-
stijl waarbij het draait om gezonder leven? Deze
vraag wordt ergotherapeut Iris Rol vaak gesteld.
Meestal volgt direct daarop: ’jij doet toch vooral
’bureaus op goede hoogtes stellen?’. Iris adviseert
de 15 deelnemers over het integreren van nieuwe
gezonde gewoontes. Dat haar man beter werd van
het omgooien van z’n leefstijl, deed het heilig vuur
bij Iris ontbranden.

•i
Project Leefstijl
Op initiatief van arts Martin
Bennis en deze krant zijn 15
lezers begonnen met het
omgooien van hun leefstijl. Dit
is Project Leefstijl. Een half jaar
lang volgen wij hen in deze
krant. Wil je meer informatie?
Kijk dan op de website van het
Project Leefstijl:
www.projectleefstijl.nl. En op
de website van
dokter Martin Bennis:
www.leefstijl-gids.nl.

Iris Rol. FOTO MARCEL MOLLE
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of juist heel sterk. Dat komt door-
dat dan naar boven borrelt dat niet
alles in balans is in iemands leven.
Dus kijkt Iris in een gesprek met de
deelnemers naar de aard en de
oorzaak van de vervorming van het
spinnenweb. Hulpbronnen. Belem-
meringen. Waarden. Overtuigingen.
Omgeving. Betekenisvolle activitei-
ten. Identiteit. De rollen die iemand
heeft. Al deze woorden zijn daarbij
cruciaal.

Uiteindelijk rolt eruit wat eraan
schort. Maar het is zaak om daar
niet in te blijven hangen. Machteld
Huber huldigt de slogan: ’Een
taxichauffeur vraagt niet waar je
vandaan komt maar waar je naartoe
wilt’. In Iris’ woorden: ’Wat wil je
bereiken?’ Dus draait het er soms
op uit dat ze met iemand de slaapri-
tuelen doorneemt: ’Als je ’s avonds
werkt, ga je dan daarna op de bank
liggen actiefilms kijken of ga je wat
lopen of fietsen?’. Met de tweede
onderzoekt ze waar het verwrongen
zelfbeeld van de deelnemer van-
daan komt. De derde ’staat altijd
aan’. „Hoe komt dat?” Met de vier-
de duikt ze de supermarkt in: ’Waar
moet je op letten bij het doen van
boodschappen?’. De ene deelnemer

heeft aan één enkel gesprekje wel
genoeg, de ander komt een paar
keer terug. Wel geldt voor alle 15

deelnemers dat er gewerkt gaat
worden aan ontspanning. Iris helpt
bij het maken van een dagindeling

zodat de deelnemers hier tijd voor
kunnen maken. Ook betekenisvolle
activiteiten worden meegenomen.

Iris onderwerpt sommigen aan een
bodyscan: ’Voel hoe je ligt’. „Als je
meer in je lijf zit ga je bij voor-
beeld bewuster om met voedsel.”

Het helpt dat Iris ooit ook een
cursus NLP (Neuro Linguïstisch
Programmeren) heeft gedaan: ’hoe
nemen wij de wereld om ons heen
waar en hoe reageren wij daarop?’.
Ze slurpt alle kennis op die er te
krijgen is. Van origine is Iris all-
round schoonheidsspecialiste. Ze
deed opleidingen sport- en bind-
weefselmassage. Sinds bekend is
dat haar man lijdt aan de chroni-
sche ziekte vasculitis (bloedvaton-
steking), wat bij hem op de longen
slaat, is ze zich helemaal gaan
richten op leefstijl: sporten, een
stop op bewerkt voedsel, weinig tot
geen koolhydraten eten, het beper-
ken van de inname van suikers.
„Sinds we dat doen heeft hij geen
ontstekingen meer. Hij heeft geen
enkele medicatie, zoals prednison,
meer nodig. Dat is nu al vier jaar
het geval.” Terwijl er eerst voor het
leven van haar man werd gevreesd.
Iris is ervan overtuigd: ’Het helpt,
het ingrijpen in de leefstijl’.

Leonie Groen

Hilleke Lichtenbelt nu. FOTO ERNA FAUST

Hilleke Lichtenbelt eerst. FOTO MARCEL
MOLLE

geslikt.” De verandering die zich in
haar voltrekt, wordt door intimi
opgemerkt. „Ze zagen een verande-
ring in mijn grondhouding, mijn
stemming. Ik heb het gevoel dat ik
onder een stolp vandaan kom.” Ze
heeft de regie over haar leven te-
rug.

""Het kan, zelf
je bloeddruk

en cholesterol
verlagen



We zijn bijna aan het einde van
Project Leefstijl. Een evaluatie
van het gehele programma
staat op de agenda. Deelne-
mers en het interventiebehan-
delteam moeten hun oordeel
geven over de gevolgde metho-
de, de effectiviteit, de kosten en
de opbrengsten van alle onder-
delen. Daarna zullen we ook de
resultaten bij elkaar brengen
om deze vervolgens te kunnen
presenteren aan de buitenwe-
reld. Eind oktober volgt de laat-
ste publicatie in deze krant met
de resultaten van alle deelne-
mers aan Project Leefstijl. Daar-
na zullen we de deelnemers

nog twee jaar volgen, uitmon-
dend in drie publicaties.

Het uiteindelijke format van
de interventie zal Intensieve
Leefstijl Interventie (afgekort
als ILI of IntenseLI) gaan heten,
naar analogie van het al be-
staande programma Gecombi-
neerde Leefstijl Interventie
(GLI). Het laatst genoemde pro-
gramma draait al in het hele
land en wordt vergoed door de
ziektekostenverzekeraars. Dit
levert echter naar mijn mening
een te marginaal resultaat op.

Ik wens vurig dat ik na de pre-
sentatie van alle resultaten van
Project Leefstijl genoeg support

krijg, ook financieel, om min-
stens tien groepen van 15 deel-
nemers met IntenseLI te kun-
nen gaan behandelen. En daar-
bij hoop ik deze nieuwe groe-
pen intensief en
wetenschappelijk te kunnen
volgen met een onderzoeker er-
bij. Met als uiteindelijke doel
om dit behandelformat een
plek te geven in de leefstijlge-
neeskunde van de toekomst.
Hopelijk verdwijnt de huidige
scepsis over intensieve leefstij-
linterventies en ontstaat er
zelfs enthousiasme bij politiek,
artsen en beslissers in de ge-
zondheidszorg.

Project Leefstijl wordt: IntenseLI of ILI

Wauw!

Vanaf de start van Project Leefstijl ben ik verantwoordelijk voor de inhoud van het programma.
In dit programma ben ik, eigenwijs als ik ben, volledig uitgegaan van mijn eigen kennis en de
opgedane wetenschappelijke inzichten van de afgelopen vijf jaar over wat het lichaam nodig
heeft om zo gezond mogelijk te worden en te blijven. De helende kracht van het lichaam is
enorm groot, alleen geven wij, met onze huidige leefstijl, ons lijf niet de tijd en de omstandig-
heden om optimaal fysiologisch te functioneren en te herstellen van alle aanslagen die deze
westerse leefstijl met zich meebrengt.
De bijna continue intake van suikers en koolhydraten met hoge glycemische index, de snelle
koolhydraten, verstoort onze gezondheid. Vandaar dat ik een suiker- en koolhydraatarm voe-
dingspatroon heb voorgeschreven aan de deelnemers. Dat het te vaak en te veel suikers oxida-
tieve stress en ontsteking veroorzaakt in alle cellen, via de suiker-fructose-stofwisseling, blijkt
steeds meer uit de recente wetenschappelijke literatuur. En dit is vervolgens de motor bij de
ontwikkeling van het metabool syndroom (de combinatie van een hoge bloeddruk, verhoogd
cholesterolgehalte, overgewicht en een hoge bloedsuikerspiegel). Met alle daarbij behorende
chronische ziektebeelden.
Het vasten is ook een essentieel onderdeel van het programma. Niet alleen krijg je hiermee
minder calorieën binnen en ga je na verloop van tijd over op vetverbranding, maar je lichaam
start geleidelijk het belangrijke proces op van autofagie. Dit is het systeem van zelfreiniging en
recycle van lichaamscellen. Het OMAD (One Meal A Day, ofwel één maaltijd per dag) dat voor
alle deelnemers de basis is, werkt zo goed dat je hiermee tot 1 kilogram vet per week kunt
verliezen, afvalt, en dus het viscerale vet (het schadelijke, ziekmakende vet rond de organen)
kunt laten wegsmelten. Dit viscerale vet ligt aan de basis van continue ontstekingsprocessen
in alle organen.
Regelmatig bewegen en sport is in het programma natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. De
mens is in de afgelopen 300.000 jaar genetisch gebouwd om de hele dag actief te zijn en te
’scharrelen’. Zitten, liggen, te veel comfort, het maakt ons lichaam lui, slap, zwak en ongezond.
Er moet genoeg zone 2 beweging (een vorm van bewegen die wel inspannend is maar waarbij
het wel mogelijk is een gesprek te voeren) in een week zitten, samen met kracht- en stabiliteit-

straining en af en toe ook wat intensieve intervaltraining. Hiermee voel je jezelf
uiteindelijk sterker, fitter en vitaler en kun je tot op hoge leeftijd de taken

doen die je gewend bent te doen of zou willen doen. De gezondheid van
de mitochondriën (energiefabriekjes in de cel) is uiteindelijk de spil van

een gezond lichaam en een gezonde hersenfunctie. De mitochondriën
zorgen voor het snel verwerken van de suikers uit je bloed tot ATP, de
eenheid van energie, waardoor de gevreesde insuline-resistentie niet
zal optreden. Die energiefabriekjes stimuleer je het beste met be-
weging en hersengymnastiek.

Ook in het programma komen aan bod: het eten van vers, onbe-
werkt voedsel, de zorg voor een gezond microbioom (darmflo-

ra), stressregulatie, het gebruik van voedingssupplemen-
ten en een goede slaap, kwalitatief én kwantitatief.
Weten, ofwel kennis is een. Maar het toepassen en dan
vooral het volhouden is twee. Het blijkt dat de motivatie

en het doorzettingsvermogen van de deelnemers
enorm gestimuleerd worden door het samendoen

met anderen zoals onder andere het samen trainen,
het samen bijwonen van lezingen, het samen eten.

De dagelijkse stroom van berichtjes van de deel-
nemers (denk aan foto’s van bereide maaltij-

den en meldingen van successen en falen)
in de WhatsApp-groep houdt iedereen bij

de les. Een meelevende, invoelende en
betrokken mental-coach is onontbeer-

lijk. Dat Project Leefstijl tot bevredi-
gend resultaat zou leiden, verbaast

me niets. Wel de snelheid waarmee
het resultaat bereikt wordt.

arts martin bennis

Ingrijpen in de leefstijl loont, dat blijkt wel, het afgelopen half jaar tijdens Project Leefstijl.
Opzienbarend snel en veel effect heeft het. De deelnemers die zich houden aan de adviezen,
zien ras hun kwaaltjes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ze voelen zich bovendien een

stuk fitter.

Het is niet niks om open
en bloot, met naam en
toenaam en foto, over
je erectieproblemen te

praten. Donné trekt de stoute
schoenen aan omdat veel mannen
met hetzelfde kampen volgens arts
Martin Bennis die Project Leefstijl
leidt. Misschien kan Donné zijn
lotgenoten helpen met zijn ver-
haal. Zijn vrouw Ella staat erachter.

Daar gaat-ie dan.
Erectieproblemen zijn geen

onbekend verschijnsel voor de
gepensioneerde Donné. Toen hij
een jaar of 18 was, ontmoette hij
zijn grote liefde Ella. „Ik liep haar
tegen het lijf in een gitaarwinkel in
Spanje. Ik was op slag verliefd. Ik
vond haar zó leuk! Gelukkig was
dat wederzijds.” Hij was toen een
mooie jongen om te zien. Bruinver-
brand door de Spaanse zon en
atletisch doordat hij veel sportte.
Maar toen ’het’ ervan moest ko-
men, lukte het niet. „Ik vond haar
té leuk. Dat maakte mij gewoon
onzeker. Gek hoor. Ik heb na Ella
toch een rijk seksleven gehad met
verschillende vrouwen. Maar zij,
zij was speciaal.” Dat blijkt wel,
want ondanks dat de twee elkaar
uit het oog verloren na een nooit

opgeklaarde ruzie, kwamen ze 35
jaar later weer samen. En toen
gebeurde hetzelfde de eerste paar
keren dat ze ’het’ wilden doen.

In hun jeugdjaren raakten de
twee elkaar dus kwijt. Zij trouwde
met een ander met wie ze twee
dochters kreeg, Donné vond op een
gegeven moment een nieuwe lief-
de. Hij kreeg drie zoons met haar,
nu zijn ex. Die relatie dutte in.
„Daar was ik ook schuldig aan.”
Donné’s lustgevoelens zaten diep
weggestopt. Hij weet dat zijn jon-
geheer sterk reageert op zijn inner-
lijke gesteldheid. Staat hij onder
spanning? Heeft hij last van stress?
Dan geen stijve.

In die tijd kwam er nog bij dat
hij, als gevolg van een volledig
doorgescheurde achillespees, zijn
geliefde sporten niet meer kon
beoefenen. „Ik deed van alles,
zwemmen, schermen, paardrijden,
tennis, fietsen, skiën, boogschieten.
Sommige sporten op een behoor-
lijk niveau ook.” Het kwam alle-
maal stil te liggen. „Ik kreeg er

mentaal een opdonder van.” Hij
verdoofde hij zichzelf elke avond,
voor het slapen gaan, met een
halve liter bier. Omdat de snoeperd
in hem nu ook alle kans kreeg,
kwam Donné langzaam aan.

Toen kreeg hij ineens een mail
van zijn jeugdliefde Ella: ’Hoe gaat
het?’. In een impuls mailde hij
terug en voor ze het wisten zaten
ze samen op een terras. „Ik ging er
heen omdat ik nieuwsgierig was
wat er van haar geworden was. De
vonk sloeg meteen over. Zij was
nog net zo leuk om te zien als
toen. Ik was inmiddels rond de
honderd kilo. Ik denk wel dat Ella
mij minder aantrekkelijk vond dan
toen ik jong was. Toch sloeg ook
bij haar de vlam in de pan.”

Genieten
Ella had haar toenmalige echtge-
noot van tevoren verteld dat ze
haar jeugdliefde ging opzoeken,
hij had zijn partner niet ingelicht.
De twee volgden niet direct hun
harten, ze gingen allebei terug
naar hun partners. „Ik heb het
geprobeerd hoor met mijn ex. In
die tijd, het was 2008, kreeg ik een
andere baan die minder vrije tijd
zou opslokken. Na mijn promotie
bij de Vrije Universiteit, deed ik
wetenschappelijk onderzoek bij
het AMC en het VU Medisch Cen-
trum aan onderwerpen als auto-
immuunziektes, stress en versla-
ving. 16 jaar terug stapte ik over
naar de GGD waar ik adviseur
werd op het gebied van milieu en
gezondheid. Ik was daarvoor ruim
25 jaar lang vooral met mijn werk
bezig geweest, geregeld ook in de
nachtelijke uren. In mijn nieuwe
baan zou ik mij meer kunnen
houden aan normale werktijden. Ik
veronderstelde dat dat ook goed
uit zou kunnen pakken voor mijn
relatie. Dat bleek toch niet zo te
werken.”

Na lang dubben, wat bij hem
gepaard ging met nog meer aanko-
men en bij Ella leidde tot extreem
afvallen, besloten beiden om bij
hun partners weg te gaan en toch
voor elkaar te kiezen. Zijn erectie-
probleem? Dat verdween uiteinde-
lijk als sneeuw voor de zon. „We
genieten meerdere keren per week
van en met elkaar.”

Stoornissen
Eind vorig jaar veranderde alles.
Een nieuw erectieprobleem diende
zich aan. Maar dit keer was het
echt iets. Het was ernstig. Het was
niet het gevolg van faalangst, het
had geen psychische oorzaak. „Het
was fysiek”, zegt Donné. Het was
het gevolg van zijn leefstijl, overge-

Hij doet ’t weer, de jongeheer
Hij zat behoorlijk in de piepzak, de 69-jarige Donné
Schmidt omdat hij ’hem’ niet meer omhoog kreeg.
Maar binnen enkele maanden na het omgooien van
zijn leefgewoonten, zoals hij leerde bij Project Leef-
stijl, geniet Donné weer van zijn seksleven. Hij doet
het weer, z’n jongeheer.

Donné Schmidt: ,,Wanhoop niet als je een erectieprobleem hebt. Er is veel meer mogelijk dan je denkt.” FOTO MARCEL MOLLE

•i
Project Leefstijl
Op initiatief van arts Martin
Bennis en deze krant zijn 15
lezers begonnen met het
omgooien van hun leefstijl. Dit
is Project Leefstijl. Een half jaar
lang volgen wij de deelnemers
in deze krant. Het project loopt
half oktober ten einde. Daarna
publiceren we op deze plek de
eindresultaten. Over
respectievelijk een half jaar, een
jaar en twee jaar benaderen we
alle deelnemers met de vraag
hoe het ze vergaat. Lukt het ze
om hun nieuwe gewoonten
vast te houden? Wil je meer
informatie? Kijk dan op de
website van dokter Martin
Bennis: www.leefstijl-gids.nl.
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wicht en nieuwe en zwaardere
pillen. Hij zat al zes jaar aan de
bloeddrukverlager Valsartan waar-
mee hij een torenhoge bloeddruk
(240/180) onder controle probeerde
te houden. Bêtablokkers weigerde
hij te slikken. „Je krijgt er koude
handen en voeten van en ik had
gehoord dat ze ook negatief wer-
ken op je libido.” Vlak na sinter-
klaasavond 2021 kreeg hij de visu-
ele stoornissen die hij al eerder had
gehad en waarmee hij in 2016 op de
spoedeisende hulp van het zieken-
huis was beland. Weer ging hij met
spoed naar het ziekenhuis. De
bloeddrukmeter sloeg opnieuw
rood uit (230/170). Hij trok de deur
van de kamer van de internist
achter zich dicht met een recept
voor de bloeddrukverlager Nifedi-
pine. De dosis Valsartan werd ver-
dubbeld.

Verschrikkelijk
Daar zat hij, Donné. „Ik was moe.
Ik vond het moeilijk me te concen-
treren.” Maar het ergste was, vond

hij, te ontdekken dat hij ’hem’ niet
meer omhoog kreeg. „Ik geniet erg
van seks. Dat heb ik van mijn va-
der. Dat ’het’ niet meer kon vond
ik verschrikkelijk. Ella tilde er iets
minder zwaar aan maar het maakte
mij prikkelbaar. Ik ging ruzie
maken. Ik greep naar hulpmidde-
len als viagra maar die hielpen
niet.” Donné wist niet meer wat hij
moest doen. Hij was ten einde
raad. Tot hij eind vorig jaar het
interview las met arts Martin Ben-
nis in deze krant over het belang
van vasten en suiker- en koolhy-
draatarm voedsel voor de gezond-
heid (zie ook de column van de arts
elders op deze pagina). Dat was een
lichtpuntje. Hij besloot direct de
arts te volgen en zijn voedingspa-
troon te veranderen. „Het ontbijt
sloeg ik over, de aardappels gingen
eruit, de rijst, de koek, het bier.
Ella en ik kochten een geschikt
kookboek met koolhydraatarme
recepten. Het boek heeft wel een
erg lange inleiding die inhoudelijk
op veel plekken behoorlijk ram-

melt maar de recepten zijn heer-
lijk.” Hij begon wat kilo’s te verlie-
zen. Toen hij de oproep ’doe mee
met project Leefstijl’ in deze krant
zag, korte tijd na het genoemde
interview, dacht hij ’dit is een
unieke kans, misschien wel de
laatste, om mezelf uit het slop te
trekken’. Hij schreef een gemoti-
veerde brief. „Goddank werd ik
uitgekozen”, zegt hij achteraf.

Valkuil
Donné stortte zich voor de volle
honderd procent op de nieuwe
leefstijl. Hij was blij dat hij werd
aangezet om te sporten: functio-
neel fitness bij Team Victrix, zoals
alle 15 deelnemers aan Project Leef-
stijl. Hij liep wel te hard van stapel
met het op- en afstappen op een
houten box. „Het is een valkuil
voor mij, dat ik denk ’het gaat wel,
ik ga door’.” Hij heeft nu last van
een knieblessure door overbelas-
ting.

Niettemin vlogen de kilo’s eraf
als gevolg van de nieuwe eetge-

""Ella tilde er
minder zwaar

aan, ik werd
prikkelbaar

""Toen ’het’
ervan moest

komen, lukte
het niet

woonte die verbazend gemakkelijk
vol te houden was, ontdekte Don-
né. Hij weegt nu ongeveer 85 kilo.
Met als kroon op de inspanningen
het verlies van het ziekmakende
visceraal vet (rond de buikorga-
nen). Een derde raakte hij kwijt.
„Bij aanvang van het project zat ik
met 120 vierkante centimeter visce-
raal vet in de gevarenzone, nu zit
ik aan de goede gezonde kant met
84 vierkante centimeter.” Trots
plaatste hij een foto van de uitslag
in de groepsapp van project Leef-
stijl. Het leverde hem duimpjes,
steunbetuigingen en complimen-
ten op. Hoe hij dat wist, hoeveel
van dat slechte vet hij bezat? Hij
had twee Dexascans ondergaan bij
het Alkmaarse Preventimed, zoals
de andere deelnemers aan Project
Leefstijl. Die scans tonen de hoe-
veelheid visceraal vet aan die een
mens met zich meedraagt. Donné’s
bloeddruk zakte terug. Hij mocht
zijn medicijngebruik halveren.

Genezen
Maar het mooiste was, het allerbe-
langrijkste: Donné’s erectiepro-
bleem verdween. „Dat heeft wel
een paar maanden geduurd hoor.
Maar mijn gezondere leefwijze
heeft mij geleerd: wanhoop niet. Er
is zoveel meer mogelijk dan je
denkt. Je hoeft niet per se aan de
medicijnen te blijven. Je kunt je-
zelf genezen.” Donné en Ella ge-
nieten weer volop van elkaar.

Leonie Groen



Het is feest. Het ten grave
dragen van Project
Leefstijl wordt beklon-
ken met gezonde bub-

bels. Dat wil zeggen: alcoholvrije
kinderchampagne. Dat er wel sui-
ker in zit, soit. Suiker is volgens
arts Martin Bennis, die het project
leidt, minder slecht dan alcohol,
hoewel de echte champagne veel
lekkerder is. ,,Drink niet meer dan
één avond in de week en áls je
drinkt, drink dan niet meer dan
twee glazen.”

De deelnemers zetten zelfbereide
hapjes en salades op een lange tafel
in de sportschool waar ze zich een
maand of zeven tweemaal in de
week hebben afgebeuld. De deelne-
mers weten nu wat gezond eten is:
koolhydraatarm en suikervrij. Dus
weinig brood, aardappels, pasta en
rijst en uitsluitend volkoren. Veel
salades, groenten en noten. Ze
weten nu ook dat je niet de hele
dag door moet snaaien. Het feest
begint om drie uur. Het gros heeft
in de uren ervoor nog niks naar
binnen gewerkt. Het went, het
uitstel. Vasten is helemaal niet
vreemd meer. De deelnemers heb-
ben ’eetrust’. 

Sportschoolhouder Martijn Ploe-
ger heeft een catwalk geïmprovi-
seerd waarop iedereen wordt gefo-
tografeerd, op vier deelnemers na,
die waren verhinderd. Die zie je
slechts met het portretje dat is
gemaakt bij aanvang van het pro-
ject (helemaal rechts). 

Vreugde en een groot gevoel van
dankbaarheid overheersen. Een
enkeling barst op het podium in
snikken uit. ,,Het project heeft
mijn leven voorgoed veranderd!”
Deelneemster Hilleke Lichtenbelt
verklaart: ,,Gelukkig zijn er men-
sen die zien en zeggen dat een
systeem niet deugt én die zich hard
maken voor dat het anders kan én
hoe het anders kan.” Voor de deel-
nemers is het zonneklaar: de rest
van hun leven zullen ze vasthou-
den aan hun nieuwe leefstijl.

Zijn ze nou ook echt gezonder
geworden? Daar is het Bennis om
te doen. Student geneeskunde Tom
Schilder, die bij het project is aan-
gehaakt, is nog bezig met het ver-
werken van alle gegevens. Zodra
die compleet zijn, komen we in
deze krant terug met de resultaten.

Project Leefstijl zit erop, de kilo’s zijn eraf
Het zit erop. Het is eraf. Project Leefstijl is ten einde. De 15
deelnemers zijn met elkaar 200 kilo’s lichter en meer dan
twee meter buikomtrek gekrompen. Hun nieuwe ’ik’ presen-
teerden ze op een feestelijke bijeenkomst in de Alkmaarse
sportschool Team Victrix, de thuisbasis van Project Leefstijl,
een initiatief van deze krant en arts Martin Bennis dat tot
doel heeft mensen te bewegen tot een gezondere leefstijl.

Donné Schmidt. 
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Lars van der Brugge. 

Brenda Meijland. 

Vincent Roye.

Yvonne Groen. 

Hilleke Lichtenbelt. 

Wouter Ursem, met zoontje. 

Wil Kocken. 

Peter Vonk. 

Michelle Maas. 

Rebecca Hagelaars. 

Joep van Gijsen. 

Esther Dijkstra. 

Marjolein Bouman. 

Jan Ebbing. 

Tekst: Leonie Groen Foto's: Marcel Molle


