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DIEET

Afvallen door 
deeltijdvasten

Langdurig lijnen in de zin van maandenlang veel te weinig calorieën per dag 
eten werkt niet op de langere termijn. Er zijn niet veel studies gedaan 
met echt laag-calorische diëten. De reden hiervoor is simpel: het blijkt 

onverantwoord op de langere termijn. 
Tekst: Evert Berkelaar

aak vallen mensen aanvankelijk wel af 
maar daarna komt men weer evenveel 
of meer aan. En als je lange tijd laag-
calorisch eet vertraagt de stofwisseling[1] 

waardoor je later makkelijker aankomt. Het 
vertragen van de stofwisseling is een methode 
die onze voorouders ontwikkeld hebben om te 
overleven, maar in deze huidige tijd leidt een 

trage stofwisseling tot overgewicht[2]. Een 
betere manier is een manier van eten die 
onze voorouders noodgedwongen toepasten: 
deeltijdvasten. 

Deeltijdvasten
Deeltijdvasten kent verschillende vormen 
maar ze hebben gemeenschappelijk dat 
er periodes van normaal eten worden 
afgewisseld met periodes van minder eten 
(en soms ook met periodes van te veel eten, 
maar dat laten we nu buiten beschouwing). 
Je kunt je voorstellen dat men in de paleo-tijd 
de ene dag, of het ene seizoen, een stuk meer 
kon eten dan een andere dag. Als het jagen/
verzamelen tegen zat was er simpelweg een 
stuk minder voedsel. Het menselijk lichaam is 
daardoor prima aangepast om met periodes 
van schaarste om te gaan. Naast een dagje 
minder eten kwam het natuurlijk ook voor 
dat je niets te eten had. Gezonde mensen 
zouden in staat moeten zijn om een dag lang 
niets te eten. 

De 24-uurs vast
Stel nu eens dat je een dag lang niets eet. 
Water mag je overigens wel drinken op 
zo’n dag. Je eet die dag dan 2000 calorieën 
minder dan normaal en je zult dus afvallen. 
Je stofwisseling zal hier niet door vertragen 
want daar is geen tijd voor en ook geen 
reden toe: de dag daarna eet je immers weer 
gewoon. Uit onderzoek blijkt dat het niet 
gebruikelijk is om de dag erna twee maal zo 
veel te eten, ook al zou je wel die gelegenheid 
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krijgen[3]. Als je dit elke week een dag doet 
zal je op verantwoorde wijze afvallen. Nu is 
een 24-uurs vast voor veel mensen moeilijk 
of misschien zelfs af te raden vanwege 
gezondheidsproblemen. Maar er zijn andere 
goede manieren waarmee je eenzelfde effect 
kan bereiken.

Vastendieet: eet twee dagen per week 
erg weinig
Bij het vastendieet eet je vijf dagen per week 
normaal (bijvoorbeeld 2000 calorieën) en 
twee dagen in die week een stuk minder 
(bijvoorbeeld 500 calorieën). De meeste 
mensen moeten dat prima aankunnen. Dit 
staat ook wel bekend als het ‘vastendieet’. 
Wanneer je tijdens een vastendag slechts 500 
calorieën eet dan scheelt dat 1500 calorieën 
op zo’n dag. Als je dat twee maal per week 
doet scheelt het 3000 calorieën per week. 
Dat is hetzelfde als wanneer je elke dag 429 
calorieën minder eet. Maar dan dus zonder de 
nadelige effecten op je spijsverteringssnelheid. 
Het mooie van deze manier van afvallen is 
dat veel mensen dit erg goed volhouden. Ook 
voor langere tijd. De twee vastendagen zou 
je beter niet direct achter elkaar moeten 
plannen. 
Een voorbeeld van een dag met 500 calorieën 
kan bestaan uit de volgende twee maaltijden: 
• Maaltijd 1: gekookt ei met vijf plakjes 

rosbief en een appel. 
• Maaltijd 2: 80 gram mager vlees (kip, 

biefstuk) geroerbakt met 300-400 gram 
groente. 

• Tussendoor neem je twee liter water met 
het sap va  n één citroen. Je mag hiernaast 
gewoon dranken zonder calorieën zoals 
koffie (zwart) en thee drinken[4]. 

Een korter eetraam
De laatste goede manier van deeltijdvasten 
die ik hier bespreek sluit ook prima aan bij 
de gewoontes uit het paleo-tijdperk. Hierbij 
maak je gebruik van een korter eetraam. 
Een eetraam is de periode per dag dat je eet. 
Als je om 07:00 uur begint met je ontbijt en 
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om 23:00 uur je laatste slok wijn drinkt ben 
je die dag 16 uur met eten bezig geweest. 
Je vastenperiode is dan slechts 8 uur. Dat 
is zonde, want tijdens je vastenperiode zal 
je met name vet als brandstof gebruiken. 
Een goede oplossing is om je eetraam te 
verkleinen. Eet bijvoorbeeld tussen 10:00 en 
18:00 uur. Dan heb je een eetraam van 8 uur 
en is je vastenperiode 16 uur. Uit een recente 
studie blijkt dat mensen met een dergelijk 
eetraam van 8 uur per dag ongeveer 20% 
minder aten zonder dat ze calorieën telden 
of daarvoor hun best deden[5]. Opnieuw sluit 
deze methode aan bij de paleo-gedachte. Onze 
voorouders hadden ook geen koelkast om de 
hele dag door maar eten uit te pakken en 
moesten zich ook beperken tot een korter 
eetraam. 


