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P A L E O L I F E S T Y L E P A L E O L I F E S T Y L E

Weten-schap

Gezonde aders  
met het Paleodieet

Onder de Paleo-enthousiastelingen wordt alom beweert dat het Paleodieet zo gezond 
is. Dat is ook zo. En dat vinden wij niet alleen, dat blijkt ook uit wetenschappelijke 
studies. Er zijn maar weinig diëten zo goed onderzocht als het Paleodieet. 

o publiceerde het 
zeer gerenommeer-
de wetenschappelij-
ke blad ‘The Lancet’ 

in maart 2017 een studie over 
het fenomeen dat aderverkal-
king extreem weinig voorkomt bij 
jager-verzamelaars [1]. Men on-
derzocht hier hoe vaak aderver-
kalking voorkomt bij de Tsimane 
mensen uit Bolivia. Dit is een 
van de laatste groepen mensen 
die nog in de natuur leven en 
hun voeding met name bij elkaar 
jagen, verzamelen en vissen. Van 
alle 40-plussers werd vastge-
steld of er aderverkalking aan-
wezig was en in welke gradatie. 
Wat bleek? Maar liefst 85% van 
hen was vrij van aderverkalking! 
Bij 13% kon lichte aderverkal-
king waargenomen worden en bij 
slechts 3% was de aderverkal-
king zo ernstig dat dit een wer-
kelijk risico vormt. Dit staat in 
schril contrast met Nederland, 
waar 6% van alle sterftegevallen 
komt door aderverkalking. In 
Amerika is slechts 14% van de 
mensen vrij van aderverkalking 
en heeft ruim 50% dermate last 
van aderverkalking dat dit een 
risico vormt. Wat betreft ader-

verkalking zijn de Tsimane maar 
liefst 24 jaar jonger dan de Ame-
rikaan (en waarschijnlijk ook dan 
de gemiddelde Nederlander). Er 
is wereldwijd geen andere groep 
mensen bekend met zo weinig 
aderverkalking als de Tsimane. 

Hoe komt dat? 
Vrijwel alle risicofactoren 
voor het ontwikkelen van 
aderverkalking komen bij 
mensen in de natuur niet voor. 
Roken is zeer zeldzaam onder 
jager-verzamelaars en al hun 
bloedwaardes met betrekking 
tot suikerstofwisseling en 
bloedvetten zijn uitstekend. 
Hoge bloeddruk komt er 
niet voor. Over het algemeen 
hebben ze geen overgewicht en 

bewegen jager-verzamelaars 
ruim voldoende. Daarnaast 
leven jager-verzamelaars 
buiten en hebben ze vaak een 
hogere vitamine D status dan 
wij westelingen. Onderzoekers 
stellen dat ook vitamine D 
een belangrijke rol speelt bij 
aderverkalking [2]. En tja, als er 
geen risicofactoren voor zijn dan 
is het logisch dat aderverkalking 
nauwelijks voorkomt. 

Meer Paleo, minder 
aderverkalking
Het is opvallend dat de 
cholesterolwaardes langzaam 
aan het oplopen zijn bij de 
Tsimane sinds ze de beschikking 
hebben over benzinemotoren 
en dus zelf niet meer hoeven te 
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Evert Berkelaar (1980) publiceerde in 2008 
de eerste Nederlandstalige website over 
het paleodieet (www.hetpaleodieet.nl). Als 
zelfstandig therapeut/personal trainer begeleidt 
hij sinds 2009 dagelijks mensen op basis van 
de Paleo principes. Daarnaast is hij docent 
en geeft les over orthomoleculaire voeding 
met als specialisme het Paleodieet en de 
sporter. Inmiddels heeft hij duizenden mensen 
geïnspireerd om over te stappen op de Paleo 
leefstijl. Op zijn eigen website www.evertberkelaar.nl biedt 
hij diverse uitgebalanceerde Paleo menu’s aan en schrijft hij 
artikelen over allerlei onderwerpen die hij in zijn dagelijkse werk 
met de Paleo lifestyle tegenkomt. Als je vastloopt met de Paleo 
lifestyle kan je voor advies op maat bij Evert terecht. 
Evert deed zijn Masteropleiding aan de Universiteit van Gerona 
(Spanje), waar hij o.a. les kreeg van professor Cordain, de 
grondlegger van het Paleodieet. In 2014 werd de wetenschappelijk 
studie gepubliceerd waar hij samen met collega’s jaren aan gewerkt 
heeft. De studie toonde de gunstige effecten van het Paleodieet bij 
mensen die lijden aan het metabool syndroom.

kanoën. Behalve dat ze minder 
bewegen brengt dit met zich 
mee dat ze gemakkelijker aan 
voedsel kunnen komen dat niets 
met hun oorspronkelijke leefstijl 
te maken heeft. Inmiddels 
bestaat hun dieet voor ongeveer 
14% uit eiwit, 14% uit vet en 72% 
uit koolhydraten. De eiwitten en 
vetten komen van gejaagd vlees 
en vis. Er wordt gejaagd met 
geweren en met pijl en boog. 
De koolhydraten zijn afkomstig 
van rijst, bakbanaan, cassave 
en mais. De verwachting is 
dat naarmate hun voeding en 
leefstijl meer en meer worden 
beïnvloedt door de westerse 
gewoontes de westerse ziektes, 
zoals aderverkalking, steeds 
meer voor zullen komen. 
Belgisch onderzoek onder 
Pygmee-indianen stelde een 
vergelijkbare trend ook reeds 
vast: aderverkalking neemt 
toe naarmate de leefstijl van 
jager-verzamelaar steeds meer 
verandert in die van boer [3].

Meer onderzoek 
Voor gezonde aders heb je 
een normale bloeddruk nodig 
en bloedvetten in de juiste 
concentratie. En natuurlijk 
een gezond gewicht. Met 
eigen onderzoek dat we in 
2011 in Nederland hebben 
uitgevoerd konden we aantonen 

dat mensen na slechts twee 
weken Paleodieet al meetbaar 
betere bloedvetten hadden 
gekregen vergeleken met de 
controlegroep die een dieet 
volgens de schijf van vijf 
kreeg[4]. Hetzelfde gold voor 
de bloeddruk. Dat dit al binnen 
twee weken bereikt kan worden 
is een enorm pluspunt voor het 
Paleodieet. Inmiddels zijn er 
al zo veel onderzoeken gedaan 
met het Paleodieet dat (opnieuw 
Nederlandse) onderzoekers 
deze allemaal op een hoop 
hebben gegooid en er een 
gezamenlijke conclusie hebben 
uitgehaald in een zogenaamde 
meta-analyse[5]. De conclusie 
was dat het Paleodieet op 

verschillende risicofactoren 
voor aderverkalking verbetering 
geeft: buikomvang, bloeddruk 
en bloedvetten. En zoals eerder 
gezegd: zonder risicofactoren 
geen aderverkalking! 

Wat kun jij doen voor 
gezonde aders?
Als je momenteel lijdt aan 
aderverkalking of als je enkele 
risicofactoren daarvoor hebt dan 
loont het dus werkelijk om het 
Paleodieet goed en volledig toe 
te gaan passen. Zorg ervoor dat 
je met het Paleodieet en door 
meer te bewegen op een gezond 
gewicht komt. Meer bewegen is 
een ook een belangrijk onderdeel 
van de Paleo lifesyle. 
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aderverkalking?
Bij aderverkalking ontstaat er in de loop van jaren steeds 

meer neerslag op de vaatwand. Het gevolg hiervan is dat de 

aders steeds nauwer worden. Dit is gevaarlijk, want dan kan 

op een gegeven moment een bloedvat worden afgesloten door 

een klein propje. Afhankelijk van waar in het lichaam een 

bloedvat wordt afgesloten kan dit leiden tot een hartinfarct, 

herseninfarct of etalagebeen. In Nederland is aderverkalking 

de doodsoorzaak bij 6% van alle sterfgevallen. Onder 

natuurvolken komt aderverkalking vrijwel niet voor. 


