
okter Frank- en Sonja
Bakker-diëten werken
niet. De voedingswe-
tenschap heeft genoeg
van de mooie beloftes

van dieetgoeroes en vindt het tijd
voor een tegengeluid.

"De wonderdiëten hebben geen

wetenschappelijke onderbouwing en

werken op termijn niet. Dat weten we

al zo lang." Dat stellen de Wage-
ningse voedingshoogleraar Frans
Kok en wetenschapsjournal ist Broer
Scholtens in hun nieuwe boek
'Gezond eten, gewoon doen. Goede

voeding volgens de wetenschapi
Voor het boek ging Frans Kok als
proefpersoon een voedi ngsexperi-
ment van 2 maanden aan. De eerste
maand heeft hij ongezond gegeten
en daarna een maand gezond. ln het
laboratorium in Wageningen zijn
verschi I lende bloedmonsters
geanalyseerd en in het ziekenhuis in

Ede zijn mri-foto's genomen.
ln de ongezonde maand nam Kok

witbrood met zoetigheid en volvette
kaas voor ontbijt, lunchte hij met
brood met ongezonde margarine en's
avonds at hij veel vet vlees en weinig
groenten. Ook nam hij tussendoortjes
en bewoog hlj minder. ln die maand

nam zijn gewicht meer dan twee kilo

toe. Een groot deel daarvan ging ln de

buikstreek zitten, in de ongezonde
regio van het lichaam. Ook de

bloedwaarden lieten al snel een
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ongunstig beeld zien.
ln de tweede, gezonde maand at

Kok volgens de officlële voedings-
richtlijnen, met veelvezels en minder
verzadigde vetten en zout. Ook de

lichamelijke activiteit werd intensie-
ver. De aangekomen kilo's verdwenen
die maand dan ook als sneeuw voor
de zon.

Volgens Kok kun je met wonderdië-
ten als die van Dokter Frank snel

afvallen, maar omdat mensen dit niet

volhouden, vallen ze terug in het
oude leef- en eetpatroon waardoor
het gewicht juist weer toeneemt. "Of

ze houden het wel vol en dan krijg
je domweg te weinig calorieën
binnen. Het lichaam kan daar niet
tegen." Het boek beschrijft hoe

wereldwijd onderzoek met grote
groepen mensen voedingsadviezen
opleveren. De nadruk ligt, volgens de

schrijvers, niet op het verliezen van

kilo's maar op het gezond op gewicht
houden van je lichaam. Er wordt
besproken hoeveel er gegeten moet
worden, welke eetkeuzes de voor-
keur hebben en waarom die gezond

zijn. Gezond eten, gewoon doen.
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