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U I T  D E  P R A K T I J K

Volgend jaar wordt er in Nederland een studie verricht naar de toepas-

sing van oervoeding bij type-2-diabeten en mogelijk geven de resultaten 

daarvan meer duidelijkheid. Vooralsnog zou ik bij type-2-diabeten een 

rustige overgang aanraden.

Naast een goede, eventueel op de bloedglucosehuishouding toege - 

spitst multisupplement, is er een aantal planten of kruiden die het 

herstel van de bloedglucosehuishouding kunnen ondersteunen. Hier-

door wordt een blijvende overstap naar oervoeding makkelijk gemaakt. 

Een aantal voorbeelden van deze kruiden zijn:

•	 Gymnema	sylvestre	(wilde	orchidee)

•	 Trigonella	foenum-graecum	(fenegriek,	zie	ook	het	artikel	

 ‘Fenegriek en rozemarijn’ op pag. 40)

•	 Cinnamomum	verum	(kaneel)

•	 Silybum	marianum	(mariadistel)

•	 Punica	granatum	(granaatappel)

•	 Panax	quinquefolium	(Amerikaanse	ginseng)

Er zijn ook een aantal nutriënten die goed inzetbaar zijn namelijk alfa-

liponzuur, biotine, zink, mangaan, chroom en de B-vitaminen.

Hoe ziet een dagmenu oervoeding eruit?
In de bovenstaande piramide, ontwikkeld door Loren Cordain staat 

eigenlijk precies waaruit goede voeding zou moeten bestaan. Na het 

bestuderen van deze piramide, is vaak de eerste reactie: “wat kan ik dan 

nog eten?”. Immers veel geconsumeerde producten als graan- en zuivel-

producten, suiker en andere zoetwaren staan er niet in. Hoewel het een 

volledige omschakeling is, kan iedereen die kan koken een ongekende 

variatie aan lekker eten op tafel zetten. Denk maar aan menig traditio-

neel mediterraan gerecht. Wij leven nu eenmaal in een ‘boterhammen-

cultuur’. Menigeen denkt bij het eten van muesli in de morgen, brood 

tussen de middag en pasta in de avond dat hij gevarieerd eet. Terwijl 

het neerkomt op drie keer tarwe, veel koolhydraten, zeker wanneer er 

ook nog suiker, andere zoetwaren, vruchtesap of frisdrank bij wordt  

genuttigd. 

Een voorbeeld dagmenu
Het eerste wat een mens ‘s morgens nodig heeft is water. Drink 

bij voorkeur een aantal glazen voor het ontbijt. Verder is het aan 

te raden om voor het ontbijt te bewegen.

Ontbijt: vers fruit, noten, vis, ei 

Lunch: verse groentensoep, salade van verschillende soorten 

sla of andere groenten en bijvoorbeeld vis, ei of noten

Diner: vlees, vis, twee soorten groenten en/of rauwkost.

Tussendoor: eventueel wat (gedroogd) fruit, rauwkost en 

ongebrande noten.

Het lijkt misschien moeilijk maar eigenlijk wordt het er alleen 

maar makkelijker op. De keuze bestaat uit: fruit, groenten, 

noten, vlees, vis, zeevruchten. Tot de groenten behoren behalve 

de bladgroenten natuurlijk ook de wortel- en knolsoorten.

Krijg ik geen honger?
Maaltijden zijn een geritualiseerd fenomeen; mensen eten op bepaalde 

momenten van de dag iedere keer min of meer hetzelfde. Dit betekent 

dat men moet wennen aan nieuwe keuzes. Daarbij zullen, zoals eerder 

aangegeven, de meeste mensen de eerste week tot weken last hebben 

van trek, de bloedglucosespiegel moet nog gereguleerd worden. De 

grotere hoeveelheid eiwitten geeft daarentegen een uitstekend en lang-

durig verzadigingsgevoel waardoor het volhouden wordt bevorderd. 

Kortom bij de meeste mensen verdwijnt het hongergevoel spoedig 

en velen nemen in gewicht af zonder ooit honger te hebben gehad. 

Zelfs met alleen fruit als ontbijt ontstaat veel minder snel een honger-

gevoel dan bij een ontbijt met brood. Mocht er een hypoglycaemisch 

effect optreden dan helpt vaak het eten van één of meerdere stukken 

fruit. <<

Is oervoeding voor iedereen geschikt?
Zoals u ook in diverse andere artikelen van dit magazine leest, is 

oer voeding waarschijnlijk de meest natuurlijke manier van voeden voor 

ons lichaam vanwege de beste aansluiting op onze genen! Oervoe-

ding is dus voor iedereen. Volgens prof. dr. Cordain is er enig bewijs 

dat kinderen en zwangeren minder goed grote hoeveelheden eiwitten 

kunnen verwerken. Een geringere eiwitintake kan worden gecompen-

seerd met meer vetten (consumptie van o.a. vetrijke vlees- en vooral 

vissoorten, avocado en noten) en meer ongeraffineerde koolhydraten.

Kinderen en oervoeding
Los van het nutritionele aspect is het de vraag of het strikt doorvoeren 

van oervoeding haalbaar en wenselijk is voor opgroeiende kinderen. We 

leven in een westerse samenleving, waarin een kind nu eenmaal bloot 

staat aan de verleidingen van de westerse voeding. Het is goed om 

kinderen bewust te maken van goede en slechte voedingskeuzes en ze 

deze zelf te laten ervaren. De beste garantie om een kind uiteindelijk 

verslaafd te krijgen aan fastfood, is waarschijnlijk een pertinent verbod 

in de jonge jaren. De grootste garantie voor een gezond voedingsgedrag 

voor nu en in de latere toekomst is het voorbeeld van de ouder zelf 

en de voeding die standaard thuis geserveerd wordt en voor handen 

is in de voorraadkast. Een opgroeiend kind heeft natuurlijk perioden 

van enorme eetlust. Als er geen andere snacks voor handen zijn dan 

fruit, groenten en noten, zal het kind vanzelf een verantwoorde snack  

pakken.

Kan iedereen overstappen op deze nieuwe ‘leefstijl’? 
Het antwoord is ‘ja’. Je kunt zelfs stellen dat hoe zieker iemand is des 

beter een overstap zou zijn. Het is daarbij wel goed om te realiseren 

dat deze verandering van voeding zeker in het begin bijwerkingen kan 

hebben. De spijsvertering kan veranderen en in het begin wat klachten 

(o.a. winderigheid) geven door de toename van hoeveelheid plantaardig 

materiaal. In de meeste gevallen zal de darm en de gehele spijsvertering 

zich aanpassen en beter functioneren door de toegenomen hoeveel-

heid vezels. De spijsvertering kan waar nodig worden ondersteund met 

pro biotica en enzymen. Een vervelend tijdelijk gevolg van een snelle 

overstap naar oervoeding zijn hypoglycaemische episoden welke vooral 

bij fysieke inspanningen optreden. In tegenstelling tot de westerse 

voeding bevat oervoeding namelijk weinig koolhydraten. Indien 

iemand voorheen grote hoeveelheden (geraffineerde) koolhydraten 

gewend was, gaat de overstap vrijwel altijd gepaard met bloedglucose-

schommelingen. Dit uit zich als hongergevoel direct na de maaltijd, trek 

in zoetigheid, duizeligheid, geeuwen, vermoeidheid en geen maaltijd 

over kunnen slaan. Dit is een veelgehoorde klacht van mensen die in één 

keer overschakelen op oervoeding. Een ander verschijnsel bij personen 

met type-2-diabetes kan zijn dat de glucosespiegel meer gaat fluc tueren 

waarbij de glucosespiegel juist oploopt. Omschakeling naar paleo-

litische voeding zet de regelsystemen van het menselijk lichaam onder 

druk, stress dus. Dit pleit in het geval van diabetes mogelijk voor een 

rustige stapsgewijze introductie van deze voeding, of liever gezegd een 

stapsgewijze afname van de hoeveelheid suikerbevattende eetwaren 

en dranken. Op deze manier kan de diabetesmedicatie nauwkeurig 

worden aangepast aan de nieuwe situatie. Duizeligheid of een flauwte 

kunnen natuurlijk tot een val of een ander ongeluk leiden. Bovendien 

zullen heftige onthoudingsverschijnselen de animo niet bevorderen.  
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Margo Peinemann
In deze rubriek wil ik ingaan op de praktische vragen en problemen die spelen bij het in de 
praktijk brengen van het paleodieet of oervoeding. 

Fruit
17-22% calorieën Groenten

17-22% calorieën

Dierlijk voedsel
56-64% calorieën

Deze voedselpiramide geeft de visie van 

prof. dr. L. Cordain weer over de meest 

ideale voeding voor de gezondheid van de 

mens. Granen en melkproducten komen 

niet in de piramide voor. 
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