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DISCLAMER 
 
 
De informatie in dit boekje is niet bedoeld als vervanging van een individueel advies door een 
deskundige. Het is ook geen medisch advies. Bij lichamelijke klachten of twijfel hierover adviseren wij 
u om contact op te nemen met uw huisarts of behandelaar. 
 
Iedereen die bij het tot stand komen van dit boekje is betrokken, gaat uiterst zorgvuldig te werk bij 
het inhoud geven aan deze publicatie. Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor 
eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer in dit 
boekje aantreft, evenals voor fouten die ondanks alle zorgvuldigheid toch nog aanwezig kunnen zijn. 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 
 
Dit boekje mag niet worden doorverkocht of weggegeven. Iedereen die een kopie heeft behoort dit 
te hebben gekocht van de auteur, of is anders strafbaar.  
 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored 
in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, 
photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author. 
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Over deze gids 
Met deze gids wil ik je graag op weg helpen om met paleo 2.0 aan de slag te gaan. Daarnaast 
wil ik je wegwijs maken met alles wat je op mijn website kunt vinden. Als nieuwsbrief-
abonnee blijf je immers vooral op de hoogte van de nieuwe artikelen, terwijl de oude 
artikelen ook erg waardevol kunnen zijn.  
 
Eerst vertel ik het een en ander over Paleo 2.0 zodat we weten waar we het over hebben. 
Daarmee heb je voldoende kennis om de specifieke artikelen op mijn website te kunnen 
begrijpen.  
 
Vervolgens heb ik enkele onderwerpen die ik in deze gids wat uitgebreider behandel dan op 
mijn website: 

• Supplementen 
• Slaap 
• Tips om te starten 

 
Vooral over supplementen kan ik je erg veel vertellen, want ik ben tevens docent op 
verschillende Orthomoleculaire Voeding opleidingen. Ik heb me in deze gids beperkt tot een 
paar tips over hoe je goede supplementen kunt onderscheiden en ik motiveer waarom ik 
supplementen adviseer. Ik kan me namelijk voorstellen dat je denkt dat het supergezonde 
paleodieet toereikend zou moeten zijn. Maar ik vind dus dat suppletie toch is aan te raden.  
 
Wat betreft slaap geef ik je 5 tips die veel van mijn klanten al geholpen hebben om beter te 
slapen. En verder tips om rustig aan de slag te gaan met het paleodieet.  
 
Tot slot geef ik je een voorbeeldmenu van drie dagen met recepten.  
 
Veel plezier! 
 
Groetjes, 
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Paleo 2.0 

 

Is Paleo 2.0 iets voor jou? 
Paleo 2.0 is als levensstijl geschikt voor elk mens. Alle mensen ter wereld hebben dezelfde 
voorouders, en delen voor het overgrote deel ook dezelfde genen als onze verre voorouders. 
Als jij een mens bent is Paleo 2.0 dus echt iets voor jou.  
 

Wat kan Paleo 2.0 je bieden?  
De huidige levensstijl en de moderne voeding verschilt schrijnend met de situatie van voor 
de landbouwrevolutie (10.000 jaar geleden). Dit moeten we bekopen met de zogenaamde 
westerse aandoeningen. Voor al deze westerse problemen kan Paleo dan ook de oplossing 
bieden. Bijvoorbeeld: 
• Dump die kilo’s vet met Paleo 2.0 
• Verhoog je spiermassa met Paleo 2.0 
• Krijg een mooiere huid met Paleo 2.0 
• Slaap beter met Paleo 2.0 
• Verbeter je prestaties met Paleo 2.0 
• Voorkom of bestrijd je bloedsuiker problemen met Paleo 2.0 (diabetes type 1 en 2) 
• Verbeter je bloeddruk met Paleo 2.0 
• Verbeter je algehele gezondheid met Paleo 2.0 
• Kortom: word zo fit als een oermens met Paleo 2.0!  
 

Wat is Paleo 2.0?  
Paleo is de afkorting van ‘paleolithicum’. Dit is de wetenschappelijke naam voor de periode 
uit de geschiedenis die men ook wel het oude stenen tijdperk noemt. Het paleolithicum 
eindigde vlak voordat de landbouwrevolutie zijn intrede deed, zo’n 10.000 jaar geleden. Dat 
was het moment waarop onze voorouders hun leven als jager-verzamelaar opgaven en 
inruilden voor een bestaan als boer.  
Het paleodieet omvat de voedingsmiddelen die onze voorouders aten in het paleolithicum. 
Kort gezegd was dit een mengelmoes van verschillende soorten vlees, vis, ei, groente, fruit, 
noten en zaden. Dit paleodieet kreeg omstreeks het jaar 2000 veel aandacht in de 
wetenschappelijke literatuur. Professoren zoals Cordain, Eaton, Lindebergh en vele anderen 
publiceerden vele artikelen in de medische database pubmed. Sinds 2000 is het paleodieet 



 

         Evert Berkelaar   
         Startersgids    

inhoudelijk niet echt meer veranderd. Dit terwijl de wetenschappelijk inzichten hier wel 
aanleiding voor geven. Vandaar dus Paleo 2.0.  
Paleo 2.0 is, net als met het gewone paleodieet, een manier van leven die de levensstijl van 
onze voorouders van meer dan 10.000 jaar geleden nabootst. Dit geldt voor zowel beweging 
als voeding. Genetisch en lichamelijk zijn wij nog steeds vrijwel identiek aan onze voorouders 
uit die tijd, terwijl er sindsdien ontzettend veel is veranderd aan onze voeding en leefstijl. 
Ons lichaam en onze genen zijn niet aangepast aan de huidige voeding en de Westerse 
leefstijl, en daarom worden velen van ons ziek. Diabetes, overgewicht, hart- en 
vaataandoeningen en zelfs kanker zijn aandoeningen waarvan onderzoekers geloven dat 
onze verre voorouders er geen last van hadden. Door je huidige voeding en leefstijl weer aan 
te passen zodat deze lijkt op die van onze voorouders, geef je jouw genen wat ze van 
oorsprong gewend zijn. Je gezondheid, gewicht en je uiterlijk kunnen daar enorm door 
verbeteren.  
 
Op de afbeelding op de volgende pagina is te zien hoe onze voeding in de loop der tijd is 
veranderd.  
 
 
 
 

Veranderingen in voeding en de aanpassingen van de mens 

 
Op bovenstaande afbeelding zijn de belangrijkste veranderingen in ons voedingspatroon te 
zien met de bijbehorende reacties van ons lichaam. Je ziet dat wij met geleidelijke 
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veranderingen vrij goed om kunnen gaan en dat, wanneer onze genen zich aan een 
verandering aanpassen, wij er altijd voordeel uit hebben behaald. Bijvoorbeeld doordat onze 
voorouders het vuur leerden beheersen veranderde onze voeding gestaag en veranderde 
ons lichaam gestaag mee. Dit resulteerde uiteindelijk in grotere hersenen. Maar we zien dat 
de veranderingen in onze voeding de laatste decennia te snel zijn gegaan. Onze genen 
kunnen het tempo niet meer bijhouden en doordat onze voeding nu steeds verandert maar 
onze genen niet, ontstaat ziekte. Vergelijk dit met een benzineauto waar je plotseling diesel 
in gooit. Die gaat echt niet rijden, die gaat kapot.  
 
Wat horen mensen te eten?  
Wat mij betreft moeten wij mensen datgene eten dat wij ook kunnen verteren en dat 
bijdraagt aan onze gezondheid. In de basis is dat groente, fruit, noten, zaden, ei, vlees en vis. 
Daaraan kunnen de meeste mensen bescheiden hoeveelheden toevoegen van voeding dat 
wij door middel van bereiding veilig kunnen maken. Dit betreft onder andere boekweit, 
quinoa, amaranth en peulvruchten. Zuivel is ook een geschikte bron, tenminste voor de 
mensen die daar genetisch op zijn aangepast. Maar helaas betreft dat lang niet iedereen! 
Vanzelfsprekend zijn van alle genoemde voedingsstoffen de meest pure varianten de beste 
keus. Een goed stuk vlees van een goede slager is niet te vergelijken met een plakje 
cervelaat. En rauwmelkse kaas is heel iets anders dan fristi.  
 
 
Paleo 2.0 in een oogopslag 
Als je mij zou vragen om Paleo 2.0 in één oogopslag te laten zien dan wordt het dit: 
 

 



         Evert Berkelaar 
         Startersgids 

Met bovenstaande afbeelding wordt duidelijk dat je vooral veel groente en fruit moet eten. 
Veel mensen eten op den duur een kilo groente en fruit per dag wanneer ze een echte 
‘Paleo 2.0-gevorderde’ zijn. Vervolgens eet je nog eiwitrijke voeding van dierlijke of 
plantaardige oorsprong en vul je dit aan met vet afkomstig uit noten, zaden en oliën. Bij de 
groentes en fruit is het belangrijk dat je gevarieerd eet. Eet de knollen, de stengels, de 
bladeren, de vruchten en de wortels. En eet deze het liefst in verschillende kleuren. Variatie 
is ook belangrijk bij dierlijke voeding. Niet alleen kip en gehakt eten. Eet ook geit, varken, 
zwijn, kalkoen en wild. Als je zuivel goed verdraagt neem dan het liefst rauwmelkse zuivel en 
varieer ook dit van koe, schaap en geit.  

Wat moet je vooral niet eten bij Paleo 2.0? 
Vermijd in ieder geval zo veel mogelijk de volgende voedingsmiddelen: 

Bewerkte voeding 
Plantaardige, geharde vetten (zoals margarine) 
Geraffineerde suikers 
Tarwe, en alles waar tarwe in zit 
Glutenbevattende granen 

Meer over Paleo 2.0? 
Ik kan me voorstellen dat je meer wilt weten. Wat zijn de nadelen van graan? Hoe moet je 
peulvruchten bereiden? Hoe optimaliseer je de beschikbaarheid van de voedingsstoffen uit 
noten? Hoeveel moet je eigenlijk eten?  Dit en nog veel meer komt aan bod in mijn boek 
Paleo 2.0. Ik verkoop het op mijn eigen website, maar het is ook bij Bol.com te koop en bij de 
lokale boekhandel.  

Onder andere te koop via mijn eigen website en via Bol.com. 
Eigen site: https://www.evertberkelaar.nl/product/boek-paleo-2-0/ 
Bol.com: bit.ly/Paleo20  

https://www.bol.com/nl/f/paleo-2-0/9200000125167140/?Referrer=ADVNLPPcef2e000cdbf929700a0e23938000043662&utm_source=43662&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl
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Supplementen 

Moet je supplementen gebruiken als je volgens de Paleo 2.0 richtlijnen eet? Het lijkt 
misschien vreemd maar ik zou dit wel van harte aan willen raden. Het is een hard feit dat de 
moderne voeding enorm is verarmd. Op zich is dat een logisch gevolg van het feit dat wij 
mensen graag weinig betalen voor voeding. Boeren zullen dus geneigd zijn om zoveel 
mogelijk planten te laten groeien per m2. Dat betekent dat er zoveel mogelijk planten in zo 
weinig mogelijk aarde zo snel mogelijk moeten groeien. Dat is de minst gunstige 
omstandigheid voor een plant om zich rustig vol te proppen met voedingsstoffen uit de 
omgeving. Helaas geldt ook bij biologische groente dat de boer de grond erg verschraalt 
doordat ook deze boer (logischerwijs) zoveel mogelijk opbrengst wil hebben van zijn grond. 
Daarnaast hebben onze voorouders planten vooral op smaak geselecteerd en niet op de 
hoeveelheid voedingsstoffen. Een appel werd het best verkocht wanneer deze groot, zoet en 
sappig was. Daardoor bevatten veel soorten groenten en fruit nu meer suikers en minder 
voedingsstoffen dan vroeger.  

Boektip: wil je weten in welke soorten groente en fruit je de meeste micronutriënten vindt? 
In dit boek van Jo Robinson vind je de antwoorden!  

Supergroente en Powerfruit (link naar bol.com) 

Kijk maar eens naar de tabel op de volgende pagina waaruit blijkt hoe weinig 
voedingsstoffen onze huidige groentes en fruit nog maar bevatten vergeleken met een paar 
jaar terug.  

https://www.bol.com/nl/p/supergroente-en-powerfruit/9200000022055182/?Referrer=ADVNLPPcef2a700cdbf92970065bba51d010043662&utm_source=43662&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=pdl
https://www.bol.com/nl/p/supergroente-en-powerfruit/9200000022055182/?Referrer=ADVNLPPcef2a700cdbf92970065bba51d010043662&utm_source=43662&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=pdl
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Voedingswaarde van groente en fruit uit 1985-1996-2002 

Mineralen en vitaminen in mg 
per 100 gram 

1985 1996 1996 t.o.v. 
1985 

2002 2002 t.o.v. 
1985 

Broccoli Calcium 103 33 -68% 28 -73% 
  Foliumzuur 47 23 -51% 28 -62% 
  Magnesium 26 22 -15% 11 -58% 
Bonen Calcium 56 34 -39% 22 -61% 
  Foliumzuur 39 34 -13% 30 -23% 
  Magnesium 26 22 -15% 18 -31% 
Aardappels Calcium 14 4 -71% 3 -79% 
  Magnesium 27 18 -33% 14 -48% 
Wortels Calcium 37 31 -16% 28 -24% 
  Magnesium 21 9 -57% 6 -71% 
Spinazie Calcium 62 19 -69% 15 -76% 
  Vitamine C 51 21 -59% 18 -65% 
Appels Vitamine C 5 1 -80% 2 -60% 
Bananen Calcium 8 7 -13% 7 -13% 
  Foliumzuur 23 3 -87% 5 -78% 
  Magnesium 31 27 -13% 24 -23% 
  Vitamine B6 330 27 -92% 18 -95% 
Aardbeien Calcium 21 18 -14% 12 -43% 
  Vitamine C 60 13 -78% 8 -87% 
Bron: 1985/1996/2002 Farmaceutisch bedrijf Geigy, Levensmiddelenlaboratorium Karlsruhe/Sanatorium Obertal 

 
De belangrijkste oorzaken van dit verlies zijn de verregaande gronduitputting, 
luchtvervuiling, het feit dat plantjes zo snel mogelijk moeten groeien en dat planten lang 
worden opgeslagen. Daarnaast worden ze vaak onrijp geplukt en moeten ze lang op 
transport.  
Wat vooral zorgwekkend is, is de structurele dalende trend. Denk jij dat deze trend zich 
inmiddels heeft doorgezet? Ik denk van wel!  
 
Gezondheidsraad vs paleo tijdperk 
Wanneer je kijkt naar de aanbevelingen van de gezondheidsraad en deze vergelijkt met de 
hoeveelheden waarvan wetenschappers denken dat onze voorouders voedingsstoffen 
binnen kregen, zie je toch wel flinke verschillen. Kijk maar eens naar de tabel op de volgende 
pagina.  
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 Aanbeveling Gezondheidsraad Inname tijdens 
Paleo tijd Voedingsstof Mannen Vrouwen 

 vitamine A (mcg IE/dag) 900 700 2870 
B1, Thiamine (mg/dag) 1,1 1,1 3,91 

B2, Riboflavine (mg/dag) 1,5 1,1 6,49 
B11, Foliumzuur (mcg/dag) 300 300 357 

Vitamine C (mg/dag) 75 75 604 
Vitamine E (αTE/dag) 10 8 32,8 

Calcium (mg/dag) 1000 1000 1956 
IJzer (mg/dag) 9 15 87,4 

Kalium (mg/dag) 3500 3100 10500 
Zink (mg/dag) 9 7 43,4 

 
 

Bron: Gezondheidsraad vanaf het jaar 2000,  Nordic Council (NC), EFSA en IOM 
Paleolithic nutrition revisited: a twelve-year retrospective on its nature and implications. Eaton SB1, Konner MJ. 

 
In veel gevallen beveelt de gezondheidsraad ons minder dan de helft aan van wat we 
vroeger binnen kregen. Ook daarom raad ik dus aan om je voeding aan te vullen met 
supplementen.  
 
Welke supplementen?  
Het is erg lastig om voor iedereen een soort basis suppletie-schema op te stellen dat bij 
iedereen past. Natuurlijk is wat je precies suppleert afhankelijk van wat je precies eet en 
hoeveel je in een bepaalde situatie nodig hebt. De behoeftes van een topsporter of iemand 
die zwanger is verschillen bijvoorbeeld nogal. Maar in de basis zou ik het volgende voor 
iedereen voor willen stellen.  
 
Standaard aanvulling op je dieet 

 Multivitamine met actieve B-vitamines 
o Eventueel extra vitamine D zodat je aan 15 tot 50 microgram vitamine D per 

dag komt (vaak zit er al een deel hiervan in de multivitamine) 
o Eventueel extra jodium (je hebt minimaal 150 microgram per dag nodig, veel 

multi’s bevatten slechts 75 microgram) 
 Omega-3: dit kan in de vorm van visolie, visoliecapsules, of kabeljauwlever in eigen 

olie.  
 
Naast bovenstaande voedingssupplementen raad ik sporters bijvoorbeeld vaak magnesium 
aan en veel mensen ook zo nu en dan vitamine C.  
 
Actieve B-vitamines?  
De oplettende lezer heeft gezien dat ik het had over actieve B-vitamines. Deze zijn goed 
opneembaar en zo ‘kant-en-klaar’ mogelijk voor het lichaam. Deze zullen ook niet leiden tot 
een stapeling (zoals we weleens gezien hebben met vitamine B6. Nu is het helaas zo dat 
goedkopere supplementen niet met de actieve vormen werken. Deze pillen lijken goedkoop 
maar zijn evengoed zonde van je geld. Beter kies je voor supplementen die wel de goede 
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verbindingen van vitamines bevatten. En als een fabrikant enkel opschrijft dat er vitamine B6 
in zit, zonder aan te geven in welke vorm, dan ga ik er persoonlijk van uit dat het niet de 
goed opneembare vorm is. Want een trotse fabrikant schrijft heus wel op dat hij met de 
juiste vormen werkt. Hieronder vind je een tabel met de verschillende vormen B-vitamines. 
Zoek een supplement met de goed opneembare vormen.  
 
Stof Namen Best opneembare vorm 
Vitamine B1 thiamine thiamine HAL 
Vitamine B2 riboflavine riboflavine 
Vitamine B3 niacine, nicotinezuur, nicotinamide nicotinamide 
Vitamine B5 pantotheenzuur calcium-d-pantothenaat 
Vitamine B6 pyridoxine pyridoxaal-5-fosfaat 
Vitamine B8 biotine biotine 
Vitamine B11 foliumzuur Folaat 5-MTHF (methyltetrahydrofolaat) 
Vitamine B12 cobalamine, cyanocobalamine methylcobalamine, adenosylcobalamine  

 
Als je naar bovenstaande lijst gekeken hebt zal het je mogelijk verbazen dat het merk dat je 
steeds gebruikt hebt, dat niet eens goedkoop hoeft te zijn, toch niet werkt met de best 
opneembare vormen. Nu kan je beter beoordelen welke producten jouw geld waard zijn.  
 
Ik heb op mijn site meer geschreven over een aantal micronutriënten. 

 https://www.evertberkelaar.nl/blog/tekorten-van-het-paleodieet/  
 https://www.evertberkelaar.nl/blog/b12-in-het-oerdieet/  

 
 

Omega-3 vetten 
Wij mensen hebben omega-3 vetten nodig omdat ze bijdragen aan een gezond zenuwstelsel 
en onze cellen gezond houden. Daarnaast zijn ze beroemd om hun beschermende werking 
bij hart- en vaatziektes. Vroeger kreeg men ongeveer evenveel omega-3 binnen als omega-6 
vetten. En dat is de verhouding waarbij ons lichaam het best functioneert. Als je kijkt naar de 
tegenwoordige tijd valt vooral op dat we ongeveer 20 keer zoveel omega-6 vetten dan 
omega-3 vetten binnenkrijgen met onze voeding. Waarom is dat een probleem? Omega-3 
vetten zijn namelijk ontstekingsremmend en omega-6 vetten zijn ontstekingsbevorderend. 
Om de verhouding te normaliseren raad ik mensen aan om dagelijks een eetlepel lijnzaadolie 
te gebruiken gecombineerd met omega-3 uit vis- en/of algenolie. Al in 2013 was ik hier mee 
bezig en schreef ik dit artikel: 

 http://www.hetpaleoprincipe.nl/genoeg_omgega-3_met_minder_vis.html  
OP mijn eigen website schrijf ik over de ‘omega-3’ bom. Dat is verreweg de goedkoopste 
manier om de omega-3 aan te vullen: 

 https://www.evertberkelaar.nl/blog/omega-3-bom/ 
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Paleo-slaaptips 

 
 
Paleo is het meest bekend van de voeding. Natuurlijk is dat ook een zeer belangrijk 
onderdeel, maar Paleo is meer dan alleen maar eten zoals we vroeger aten. Paleo is ook 
leven hoe we vroeger leefden, bewegen hoe wij vroeger bewogen en slapen hoe wij vroeger 
sliepen. Je hoeft niet buiten te gaan liggen, maar met onderstaande tips kan je mogelijk je 
slaap verbeteren.  
 
Slaap in een donkere kamer 
Bij de nacht hoort duisternis, echte duisternis. Het is aangetoond dat mensen beter slapen 
wanneer de slaapkamer helemaal donker is. Geen lampjes van een horloge, telefoon, 
nachtlampje of wekker. Niets behalve duisternis.  
 
Plaats planten in je slaapkamer 
Allereerst sliepen wij vroeger ook onder de planten (okay, tenzij er geen planten waren in 
een bepaalde regio en/of seizoen). Planten ademen de lucht van de omgeving in en voegen 
nieuwe lucht toe aan de omgeving. Op die manier zuiveren ze de lucht. Ik heb onderzocht 
welke planten dit het beste doen, goed kunnen leven in een slaapkamer en bovendien niet 
veel zuurstof kosten en vooral ’s avonds veel zuurstof produceren. Onderstaande planten 
zijn de beste keus:  

• Aloë Vera (deze plant wil overdag 
graag in het licht staan!) 

• Lavendel: geeft meteen een lekkere 
geur 

• Sansevieria: deze plant vereist maar 
weinig verzorging en is dus ook 
geschikt voor studenten 

• Krulvaren 
• Klimop 
• Bamboepalm 
• Graslelie 

 
Zorg voor voldoende licht overdag 
Dit is vooral in de winter een probleem, wanneer je met schemer of duisternis vertrekt naar 
je werk en ook terugkeert in de schemer. De uitdaging is dan om toch nog voldoende licht 
overdag binnen te krijgen. Onze hersenen weten natuurlijk pas dat de nacht begint wanneer 
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ze eerst een dag hebben ervaren. Probeer dan overdag te werken met echte daglichtlampen 
en in de pauze lekker buiten te zijn. Zelfs bij slecht weer is het licht buiten beter dan binnen. 
Rond het middaguur is het normaal gesproken het lichtst van de dag.  
 
Zorg voor duisternis in de avond 
Sluit je slaapkamer goed af voor licht. Onderstaande afbeelding toont dat wij in Nederland 
op één van de lichtste plekjes ’s nachts ter wereld wonen. Des te belangrijker is verduistering 
voor ons.  

 
Credit: NASA Earth Observatory/NOAA NGDC 

 
De meeste mensen zijn reeds bekend met de blauw-licht filterende brillen. Deze zijn 
inmiddels gemakkelijk te verkrijgen. Google maar eens op blauw licht bril. Ze worden al rond 
de €5,- aangeboden. Door een dergelijke bril in de avonduren te gebruiken wanneer je naar 
een scherm kijkt (tablet, telefoon, televisie, computer), filter je het blauwe licht en probeer 
je de hersenen te laten denken dat het donkerder wordt.  
 
Slaap met een open raam 
Dat een open raam een prima manier is om zuurstof toe te voegen zal duidelijk zijn. Maar er 
is nog een belangrijke reden waarom ik aanraad om met een open raam te slapen. Daardoor 
informeer je jouw lichaam over de omgevingstemperatuur. Normaal gesproken worden 
mensen wakker wanneer de temperatuur voor het eerst weer oploopt. Dit merk je beter als 
je een open raam hebt.  
 
Ik heb een paar jaar terug een artikel geschreven over het slaappatroon van de oermens:  

 https://www.evertberkelaar.nl/blog/slaap-als-een-oermens/  
 

 
  



 

         Evert Berkelaar   
         Startersgids    

Vijf tips om (rustig) met paleo te starten 

 
 
Niet iedereen springt in één keer in het diepe, en dat hoeft ook niet. Op dezelfde manier 
begint niet iedereen in één keer met 100% Paleo. Wat voor jou werkt hoeft niet voor mij te 
werken, en andersom. Hieronder geef ik een paar tips om op Paleo over te stappen. Veel 
mensen willen er namelijk al weken, soms maanden of jaren, aan beginnen maar weten niet 
hoe of waarmee.  
 
De langste reis begint met de eerste stap 
Het gaat er niet zozeer om wat jouw eerste stap is op weg naar een paleo leefstijl. Het gaat 
erom dat je hem zet. Dan kun je van daaruit verder gaan. Hieronder vijf tips die jouw eerste 
stappen kunnen zijn: 
 
1. Start met één maaltijd tegelijk 
Richt je erop om bijvoorbeeld je avondeten op de paleo manier te doen, en de overige 
maaltijden laat je zoals ze waren. Gaat dit na een week goed, breid dan uit met nog een 
maaltijd erbij, totdat al je maaltijden paleo zijn. Een overzichtelijk tempo is om één week per 
uitbreiding te nemen, maar je kunt natuurlijk ook al eerder of later de volgende maaltijd 
erbij doen.  
 
2. Begin met één hele dag 
Kies een dag uit waarop je volledig paleo gaat eten. Overtuig je er op die manier van dat je 
het kunt. Neem het liefst een normale dag, dus niet een lui weekend, maar een gewone 
werkdag. Bereid deze dag goed voor, zodat je je ongeacht wat er die dag gebeurt of tegen 
kan zitten toch aan je plan houdt. Ga geen smoesjes tegen jezelf vertellen.  
 
3. Verwijder één voedselgroep per keer 
Bij paleo eten we geen gluten, maar weinig zuivel, geen bewerkte voedingsmiddelen en 
enkel op de juiste manier bereide peulvruchten. Het is misschien wat veel gevraagd om alles 
in één keer te laten staan. Begin dan bijvoorbeeld met het weglaten van alleen graan of 
suiker. De meeste mensen knappen daar het meest van op en dat motiveert natuurlijk erg 
goed. Denk goed na over waarmee je de voedselgroep die je verwijdert gaat vervangen, en 
koop daar de juiste spullen voor. En zorg zo mogelijk dat het te vermijden voedingsmiddel 
niet in huis is. Als dit een week goed gaat kun je overwegen om het nog een week te 
verlengen of om meteen een andere voedingsmiddelgroep erbij te nemen.  
 
4. Vermijd het voedingsmiddel waar je het meest tegenop ziet als eerste 
Bijvoorbeeld, als je er enorm tegenop ziet om je biertje te laten staan, dan is dat misschien 
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juist wel het beste om mee te beginnen. Dan heb je het moeilijkste gehad en zal de rest 
meevallen. Vervang dit biertje dan door iets anders, of laat het gewoon weg. Wanneer je het 
weg laat, vermijd het gedrag dat erbij hoort dan ook. Neem jij dat biertje bijvoorbeeld altijd 
direct bij thuiskomst van je werk, en plof je daarmee dan op de bank? Plof dan nu niet op de 
bank met een glas spa rood, maar ga juist iets anders doen! Neem bijvoorbeeld de tijd voor 
een wandeling (dat is twee vliegen in één klap)! 
 
5. Vermijd het voedingsmiddel waar je het meest tegenop ziet tot het laatste 
Laten we het voorbeeld van het biertje bij thuiskomst even aanhouden. Wat je ook kan doen 
is juist alles van je voeding veranderen, en dat biertje pas als laatste. Dit kan prima werken, 
maar kan ook juist tegenvallen. Van uitstel komt soms afstel! Stel bijvoorbeeld dat je je 
voeding op dat biertje na hebt veranderd en dat dit al wat positieve effecten op heeft 
geleverd. Dan is het misschien juist moeilijker om deze laatste stap ook nog te zetten. Toch 
kan die laatste stap juist nog voor veel verbetering zorgen.  
 
Zie je er toch tegenop? Laat mij je helpen! 
Omdat ik dit spelletje al ruim 10 jaar speel ben ik zelfs de meest problematische gevallen al 
tegengekomen. Wat ik daarvan geleerd heb? Het is zeker mogelijk voor iedereen die het 
graag wil. Samen bedenken we de juiste manier. Daarnaast kan ik allerlei factoren voor je 
optimaliseren zodat je snel resultaat zult boeken: 

 Eten van de juiste hoeveelheid calorieën, vetten, eiwitten en koolhydraten 
 Suppletie-advies op maat ter ondersteuning van eventuele klachten 
 De voeding laten aansluiten bij je dagelijkse leven (sport, wel of geen tijd hebben om 

iets te bereiden, wat mee te nemen naar je werk etc.) 
 Eten binnen een bepaald eetraam, verschillende methodes van vasten of werken met 

calorische verschillen 
 En nog veel meer 

 
Persoonlijk of online 
Voor mijn hulp ben je van harte welkom op een consult in mijn praktijk. Zie daarvoor de 
mogelijkheden op mijn website. Ook kan je wekelijks bij mij in de sportstudio komen sporten 
om je doelen te behalen. Ook daarover vind je meer op mijn website.  
Als je wat verder bij mij (Zoetermeer) vandaan woont, of graag uitgebreide service ontvangt 
en wekelijkse contactmomenten hebt, dan is online coaching iets voor je. Hieronder vind je 
de links:  

 https://www.evertberkelaar.nl/persoonlijk-advies/  
 https://www.evertberkelaar.nl/personal-training/  
 https://www.evertberkelaar.nl/online-diensten/  
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Speciale doelen en situaties 

 
Op mijn site is al veel te vinden met betrekking tot de verschillende redenen die je kunt 
hebben om met Paleo 2.0 aan de slag te willen gaan. Het kan zijn dat je flink wilt afvallen, 
dat je meer spieren wilt opbouwen, dat je een auto-immuunziekte hebt of dat je een 
suikerverslaving hebt of andere bloedsuikerproblemen. Hier help ik je op weg tussen de 
verschillende artikelen.  
 

Afvallen 
Allereerst raad ik je aan om d.m.v. mijn tools te bepalen hoeveel calorieën je zou horen te 
eten. Zie daarvoor https://www.evertberkelaar.nl/tools/#kcal.  Als je wilt afvallen is het 
raadzaam om daar onder te gaan zitten. Als je jouw vetpercentage weet dan is het slim om 
even te checken met mijn tool hoeveel calorieën je uit je eigen vet kunt halen 
(https://www.evertberkelaar.nl/tools/#reductie). Je kunt immers niet zomaar eindeloos veel 
calorieën uit je eigen vet halen. Mik op een caloriereductie van 300 tot 500 kcal per dag om 
verantwoord af te vallen. Wanneer je slanker wordt gaat het afvallen steeds minder snel en 
zal je in de regel meer moeten gaan eten om je gezondheid optimaal te houden. Je kunt je 
calorietekort het beste verspreiden over slechts enkele dagen per week, rekening houdend 
met je sportschema. Dit kan bijvoorbeeld met het paleo-vastendieet 
(https://www.evertberkelaar.nl/blog/paleo-vastendieet/). 
Over al deze onderwerpen heb ik uitvoering geschreven. Lees onderstaande berichten maar 
eens door.   

 Hoe snel kan je je vet kwijtraken 
https://www.evertberkelaar.nl/afvallen/hoe-snel-kan-je-je-vet-kwijt-raken/  

 Waarom je steeds meer moet eten tijdens het afvallen 
https://www.evertberkelaar.nl/afvallen/waarom-je-steeds-meer-moet-eten-tijdens-
het-afvallen/  

 Afvallen door een calorisch verschil 
https://www.evertberkelaar.nl/afvallen/afvallen-door-een-calorisch-verschil/  

 
Een andere zeer effectieve methode om af te vallen is door te werken met een ketogeen 
dieet. Daarover gaat het volgende stuk.  
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Afvallen gids 
• 21-dagen menu om af te vallen 
• Vastendieet 
• 21-dagen menu om op gewicht te blijven 

 Link naar webshop 

 

Problemen met de suikerhuishouding 
Als je in je normale eetpatroon veel suikers eet kan het goed zijn dat je daar een beetje 
afhankelijk van geworden bent (afhankelijk klinkt een stuk netter dan verslaafd). Je wordt 
chagrijnig en kunt slechts met moeite een maaltijd overslaan. De hormonen die je dan 
constant produceert maken de vetverbranding onmogelijk. En je hebt juist de hormonen die 
voor vetverbranding zorgen nodig om van dit probleem af te komen. Deze situatie kan je het 
effectiefst veranderen met een ketogeen dieet. In de keto-paleo gids deel ik de recepten en 
kennis die je nodig hebt om hiermee verantwoord aan de slag te gaan.  

 https://www.evertberkelaar.nl/product/keto-paleo-gids/  
 
Je kunt filmpjes en artikelen over een ketogeen dieet vinden op mijn website. Zo vertel ik 
onder andere over de voor- en nadelen van het ketogeen dieet. Natuurlijk beperk ik de 
nadelen zoveel mogelijk met de recepten uit mijn keto-paleo-gids. Gemiddeld eet je nog zo’n 
600 gram groente per dag met mijn keto-gids!  

 https://www.evertberkelaar.nl/keto-paleo/  
 

 

Keto-paleo gids 
• Recepten voor twee weken 
• Toch nog 600 gram groente/fruit per dag eten 
• Alles wat je nodig hebt om met keto aan de slag te gaan 
• Keto-macro-calculator 

 Link naar webshop 

 

https://www.evertberkelaar.nl/product/keto-paleo-gids/
https://www.evertberkelaar.nl/product/keto-paleo-gids/
https://www.evertberkelaar.nl/product/combinatie-aanbieding/
https://www.evertberkelaar.nl/product/combinatie-aanbieding/
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Auto-immuunziektes en/of ernstige gezondheidsklachten 
Speciaal voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen heb ik het AIP-programma 
ontwikkeld. AIP staat voor Auto-Immuun-Paleo. Het bevat een paleodieet met nog wat extra 
regels die erop gericht zijn om het herstel van een ziekte of aandoening te optimaliseren. Zo 
eet je daarbij wekelijks orgaanvlees, zeewier en gefermenteerde groente. Daarnaast zijn er 
voedingsmiddelen die wel binnen het normale paleodieet vallen maar niet binnen het AIP-
programma. Ook hier heb ik een 21-dagen AIP-programma van gemaakt (ruim 70 bladzijden 
dat te koop is voor slechts € 19,-.  

 https://www.evertberkelaar.nl/product/21-dagen-aip-paleo-menu-ebook/  
 

 

Auto-immuun paleo gids 
• Extra aandachtspunten: 

o Geen nachtschades, noten en eieren 
o Meer zeewier, orgaanvlees en 

gefermenteerde voeding 
• 21-dagen menu  
• Direct aan de slag! 

 Link naar webshop 

  
  

https://www.evertberkelaar.nl/product/21-dagen-aip-paleo-menu-ebook/
https://www.evertberkelaar.nl/product/21-dagen-aip-paleo-menu-ebook/
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3 dagen voorbeeldmenu 
Alsjeblieft, hier is een voorbeeld dagmenu van drie dagen, inclusief recepten! 
 
Ik wil heel graag hebben dat je met Paleo aan de slag gaat, omdat het je simpelweg veel te 
bieden heeft. Om het je makkelijk te maken heb ik een voorbeeld menu voor je 
samengesteld. De recepten heb ik er ook voor je bij gedaan. Het is gebaseerd op 2000 
calorieën per dag, en een minimale hoeveelheid eiwitten van 100 gram per dag.  
 
Meer recepten en menu’s? 
Op mijn website heb ik een compleet uitgewerkt menu voor 21 dagen, inclusief 
boodschappenlijsten en recepten. Deze is te koop voor slechts € 19,-. Voor mensen met een 
auto-immuunziekte of mensen die graag ketogeen willen eten of willen afvallen zonder in 
ketose te gaan heb ik aparte menu’s ontwikkeld. En wanneer je graag wilt afvallen met 
calorische verschillen in de week raad ik het vastendieet aan. Hieronder vind je de links.  

 Auto-Immuun Paleo programma (AIP): https://www.evertberkelaar.nl/product/21-
dagen-aip-paleo-menu-ebook/  

 Afvallen menu: https://www.evertberkelaar.nl/product/afvallen-ebook/  
 Keto-Paleo gids: https://www.evertberkelaar.nl/product/keto-paleo-gids/  
 Vastendieet: https://www.evertberkelaar.nl/product/vastendieet/  

 
 
Dan volgt op de volgende pagina’s nog het 3 dagen voorbeeld-menu: 
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Dag 1   
Ontbijt Avocado met plakjes bacon 
Lunch Haringsalade met appel en augurk 
Avondeten Zalm met groente uit de oven 
Snack Paleo-pepita (50 gram) 
Snack Banaan 
    

  
Dag 2   
Ontbijt Appel, banaan, noten 
Lunch Sardine uit blik (gegrild) met appel en bleekselderij 
Avondeten Kip-koriander met courgette 
Snack Gekookt ei 
Snack Snackgroente met tomaten-tonijndip 
    

  
Dag 3   
Ontbijt Gebakken ei (2) met bacon en fruit 
Lunch Venkel-peer-rucola met 100 gram kip 
Avondeten Koolvis, kerriesaus en roerbakgroente 
Snack Snackgroente met notenpasta 
Snack Banaan 
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Recepten 
Bij de recepten worden de hoeveelheid calorieën, en de hoeveelheid grammen eiwitten, 
koolhydraten en vetten genoemd. Ook zie je erbij hoeveel gram groente en fruit een recept 
bevat. De recepten staan op volgorde van verschijnen in het menu.  
 
Avocado met plakjes bacon 
 
Benodigdheden: 
1 avocado 
8 plakjes bacon 
 
Bereiding: 
Snijd de avocado open en maak mooie partjes van het vruchtvlees.  
Doe om elk partje een plakje vleeswaar.  
Naar smaak peper en zout toevoegen.  
 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

585 26 4 50 7,7 180 
 
Haringsalade met appel en augurk 
 
Benodigdheden: 
2 haringen (Hollandse Nieuwe) 
1 fris/zure appel zoals Granny Smith 
2 augurken 
dille: 2 theelepels gedroogde of 15 gram verse 
2 eetlepels olijfolie 
1 theelepel citroensap 
 
Bereiding: 
Snijd de haring, appel en augurk in kleine blokjes.  
Mix de olijfolie met het citroensap en drapeer dit over de haring heen.  
Snijd de dille fijn en strooi dit over het geheel heen.  
 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

533 27 24 35 3,6 190 
 
Zalm met groenten uit de oven 
 
Benodigdheden: 
125 gram zalmmoot (vers of diepvries) 
zout en peper naar smaak 
mespuntje kokosolie (om in te bakken) 
50 gram kokosmelk 
verse knoflook: 1 of twee teentjes naar smaak 
citroensap: van één citroen 
140 gram bosui 
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150 gram champignons 
50 gram gesneden sjalotjes (of ui) 
verse basilicum (handje) 
 
Ook voor dit gerecht geldt natuurlijk dat je er verschillende andere soorten groentes bij kunt 
gebruiken.  
 
Bereiding: 
Verhit de oven voor op 180 graden.  
Bestrooi de zalm rondom met zout en peper en leg dit in een lage ovenschaal.  
Verhit wat kokosolie in een pan en bak de gesneden sjalot, champignon en bosui hierin tot 
deze glazig geworden zijn.  
Snijd de knoflook grof en bak dit een minuutje mee.  
Doe de citroensap en kokosmelk erbij en laat het zacht koken.  
Zet het vuur uit en doe de fijngesneden basilicum er nog even bij.  
De hete saus die nu is ontstaan mag je vervolgens rondom de zalmmoot gieten en 
vervolgens mag de schaal nog 10 tot 20 minuten in de oven. Houd in de gaten wanneer de 
zalm er gaar uit begint te zien.   
Goede zalm mag best nog een beetje rosé zijn vanbinnen.  
 
Optioneel: lekker met bijvoorbeeld een gegrilde zoete aardappel.  
 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

547 35 17 35 10,5 340 
 
Paleo-pepita 
 
Voor vijf porties 
 
Benodigdheden: 
50 gram amandelen 
50 gram pecannoten 
50 gram paranoten 
50 gram zonnebloempitten 
50 gram pompoenpitten 
kokosolie 
kruiden: zout, cayennepeper, paprikapoeder 
 
Bereiding: 
Verwarm de kokosolie op heel laag vuur in een pannetje.  
Doe alle noten en zaden erbij.  
Wanneer alles een beetje warm is geworden, en de kokosolie goed is gesmolten kan alles 
door elkaar heen worden gehusseld en vervolgens kunnen de kruiden eraan worden 
toegevoegd.  
Voeg alle ingrediënten bij elkaar.  
Eventueel wat zout, paprika, kerrie toevoegen. 
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Per portie: 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

346 10 4 31 3,2 0 
 
Appel, banaan, noten 
 
Benodigdheden:  
1 appel 
1 banaan 
50 gram noten 
 
Bereiding: 
Maak kleine stukjes van het fruit en combineer het op een bord met de gemengde noten. 
 
 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

510 14 50 26 8,3 250 
 
Sardine uit blik (gegrild) met appel en bleekselderij 
 
Benodigdheden: 
1 blikje gegrilde sardines van John West (100 gram) 
1 appel 
2 stengels bleekselderij (120 gram) 
2 eetlepels olijfolie 
zout en peper naar smaak 
 
Bereiding 
Was de bleekselderij en de appel. Snijd ze in kleine stukjes.  
Doe de appel en bleekselderij in een kom of diep bord en voeg de sardines toe.  
Snijd de sardines en hussel alles door elkaar heen. 
Voeg als laatste de olijfolie en kruiden toe  
 
 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

468 24 18 32 3,7 240 
 
 
 
Kip-koriander met courgette 
 
Benodigdheden: 
160 gram kip met vel, eventueel kipfilet 
1 courgette 
1 eetlepel olijfolie 
1 eetlepel verse koriander 
sap van 1 citroen 
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1 theelepel sesamzaad 
zout 
cayennepeper (optioneel) 
1 teentje knoflook 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 graden.  
Maak een marinade van de olijfolie en de (fijngehakte) kruiden. Wrijf hiermee de kip in maar 
houd nog iets over voor de courgette.  
Snijd de courgette in de lengte door. Wrijf de overige marinade op de snijzijde van de 
courgette en doe de courgette samen met de kip in een ovenschaal.  
Zet het gerecht in de oven tot de kip gaar is. Dit kan bij dunne stukken kip met 30 minuten 
zijn, dikkere stukken moeten iets langer. Ontvelde kip (kipfilet) is meestal sneller klaar. 
 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

622 50 16 39 2 250 
 
Snackgroente met tomaten-tonijndip 
 
Benodigdheden:  
blikje tonijn (80 gram) 
2 eetlepels tomatenpuree 
1 eetlepel olijfolie 
optionele kruiden: peper, zout, sambal, basilicum 
60 gram wortel 
60 gram bleekselderij 
60 gram komkommer 
 
Bereiding: 
Roer de tonijn, olijfolie, kruiden en tomatenpuree door elkaar tot een goed gemengde 
massa.  
Was en snijd de groenten in stukjes en dip dit in het zojuist gemaakte sausje.  
 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

228 22 7 11 3,0 180 
 
 
Gebakken ei (2) met bacon en fruit 
 
Benodigdheden: 
2 eieren 
4 plakjes bacon (of spek) 
kokosolie om in te bakken 
1 appel 
1 sinaasappel 
 
Bereiding: 
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Bak eerst de bacon op laag vuur om en om. Bereid ondertussen het fruit voor (wassen, 
schillen, snijden).  
Haal de bacon uit de pan.  
Tik de eitjes en bak deze hoe jij ze lekker vindt. 
Voeg de bacon tijdens het bakken van de eieren toe.  
Serveer het fruit apart.  
 

Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels 
Gram groente per 

portie 
468 27 26 27 4,8 240 

 
Venkel-peer-rucola salade met kip 
 
Benodigdheden: 
150 gram venkel 
50 gram rucola sla 
1 peer 
100 gram kipfilet (gebakken of gerookt) 
2 theelepels honing 
1 eetlepel olijfolie 
1 theelepel mosterd 
1 eetlepel citroensap 
 
 
Bereiding: 
Maak eerst de dressing: meng de honing, olijfolie, citroensap en mosterd tot een gladde 
massa en schenk dit over de salade.  
Verwijder de harde stukken van de venkel die je niet eet. Snijd de rest van de venkel in 
kleine stukjes.  
Ook de rucola kan kleiner worden gesneden, zodat het op één bord past.  
Schil de peer en snijd deze ook in kleine stukjes.  
Snijd de gerookte kip in stukjes, of scheur de gebakken kipfilet in slierten.  
Leg alles op een bord.  
 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

395 35 26 15 6,9 330 
 
Koolvis, kerriesaus en roerbakgroente 
 
Benodigdheden:  
125 gram koolvisfilet (mag ook uit diepvries, maar wel ontdooid) 
1 prei (ongeveer 160 gram) 
1 rode ui 
100 gram wortel 
1 teentje knoflook 
2 grote eetlepels kokosmelk 
1 eetlepel olijfolie (of ghee of kokos) 
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25 gram cashewnoten 
1 theelepel kerriepoeder 
peper en zout naar smaak 
 
Bereiding: 
Dep de koolvisfilet droog en snijd het in kleine stukjes van ongeveer 3 cm.  
Snijd de prei, ui en wortel in kleine stukjes. Met roerbakken kun je de wortel lekker dun 
snijden zodat deze goed beetgaar wordt. 
Doe het vet in een wok en roerbak hierin de gesneden groenten.  
Voeg na een paar minuten de knoflook toe en bak dit een minuut mee.  
Voeg nu de vis, kokosmelk met de kerriepoeder toe en roerbak dit 4 tot 6 minuten mee. 
Als laatste mogen de cashewnoten en de peper en zout erbij.  
 
 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

496 31 25 28 11,1 350 
 
Snackgroente met notenpasta 
 
Benodigdheden: 
100 gram komkommer 
halve rode paprika (50 gram) 
1 stengel bleekselderij (60 gram) 
50 gram wortel 
notenpasta: amandelpasta of tahin 
 
Bereiding: 
Snijd de groenten tot handig formaat om mee te dippen.  
Dip ze in de pasta 
 
Geschikt om mee te nemen.  
 
Calorieën Eiwit Koolhydraat Vet Vezels Groente/fruit 

233 8 10 16 7,3 260 
 
 
 
 
  



 

         Evert Berkelaar   
         Startersgids    

Over de auteur 
Evert Berkelaar, vader van 3 kinderen en gelukkig 
getrouwd, is bekend van www.hetpaleoprincipe.nl. Evert 
is zelf al Paleo sinds 2008. Hij is er voor het eerst mee 
in aanraking gekomen toen hij in 2006 studeerde 
voor ‘Orthomoleculair therapeut volgens de Psycho-
neuro-immunologie’. Hij heeft sindsdien alle boeken 
gelezen die over Paleo beschikbaar waren, waaronder 
natuurlijk ‘The Paleo Diet’ van Prof. Dr. Loren 
Cordain. In 2009 kreeg Evert toen hij studeerde voor 
een master in clinical Psycho-Neuro-Immunology 
(cPNI) op de Universiteit van Gerona (Spanje) les van 
prof. Cordain zelf, waarna veel van zijn Paleo-vragen 
waren beantwoord.  
In samenspraak met Loren Cordain heeft hij als afstudeerproject van die master samen met 
twee medestudenten een Paleo-onderzoek in Nederland op poten gezet. De resultaten 
hiervan kan je hier lezen.  
Door steeds te blijven lezen en leren over Paleo is en blijft Evert up-to-date van de laatste 
ontwikkelingen binnen de enorm snelgroeiende Paleo-community. 
Als zelfstandig voedingsdeskundige heeft hij Paleo al sinds 2008 geïmplementeerd en 
toegepast in zijn praktijk. Ook was Evert de oprichter van de allereerste Nederlandstalige 
website over Paleo: www.hetpaleodieet.nl dat later www.hetpaleoprincipe.nl werd. Op die manier 
heeft hij tienduizenden mensen geïnformeerd over Paleo. Evert is ook een vaste auteur in 
het tijdschrift Paleo Magazine dat overal te koop is.  
Sinds 2012 geeft Evert les aan therapeuten, diëtisten, artsen en personal trainers in zowel 
Nederland als België.  
De ervaringen die Evert met Paleo in zijn praktijk heeft opgedaan, en de ervaringen van de 
duizenden mensen met wie hij door de jaren heen over Paleo heeft gesproken, maken Evert 
tot een unieke deskundige op het gebied van Paleo.  
 
Als personal trainer heeft Evert een beperkt aantal cliënten die hij persoonlijk begeleidt in 
zijn gezondheidscentrum. Hij maakt ook schema’s (zowel voedings- als trainingsschema’s) 
waarmee mensen met andere trainers in het gezondheidscentrum aan de slag kunnen gaan. 
Dit gezondheidscentrum, Corporalis genaamd, heeft hij samen met zijn tweelingbroer Erik 
(fysio- manueel therapeut) opgericht en biedt ook plaats aan andere therapeuten. 
Gezondheidscentrum Corporalis bevindt zich in de Dorpsstraat 182 B, C en D te Zoetermeer 
(2712 AR).  
 

Evert’s eigen boek, Paleo 2.0, is in april 2020 verschenen. 
 

 

https://www.evertberkelaar.nl/blog/het-nederlandse-wetenschappelijke-paleodieet-onderzoek/
https://www.evertberkelaar.nl/product/boek-paleo-2-0/



