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GEZONDHEID

De juiste 
zuur-base

Het zuur-base evenwicht staat aan de basis van gezondheid. De zuurgraad 
van het bloed moet zich te allen tijde tussen een nauwe range (7,35-7,45) 

bevinden. Kom je daaronder of daarboven dan zal je overlijden. 
Tekst: Evert Berkelaar

e zuurgraad wordt uitgedrukt in de pH. 
Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid 
H+ die er in een bepaalde omgeving is. Is 
er veel H+ dan is de zuurgraad laag en 

het aantal H+ ionen is dan hoog. Men spreekt 
dan van een zure omgeving. Als er juist weinig 
H+ ionen zijn is de pH hoog en spreekt men 
van een basische of alkalische omgeving. In het 
lichaam hebben we op verschillende plekken 
een zuur of juist basisch milieu nodig. De maag 
moet bijvoorbeeld erg zuur zijn (met name 
om bacteriën te doden) en verderop in het 
spijsverteringskanaal wordt het steeds minder 
zuur. Omdat de pH van het bloed zo strikt 
binnen de grenzen moet blijven zal het lichaam 
zo nodig elders in het lichaam concessies doen 
om het bloed goed te houden.

Dieet bepaalt voor een groot deel de 
verzuring van het lichaam
Ons dieet draagt voor een belangrijk deel 
bij aan het zuur-base evenwicht. Elk 
voedingsmiddel dat wordt verteerd levert of 
neemt op het niveau van de nieren namelijk 
H+ ionen op. Zodoende kan een dieet dus 
ronduit zuur zijn of basisch. Voorbeelden van 
verzurende voedingsmiddelen zijn vis, vlees, 
ei, zuivel, suikerwaar en granen. Basische 
voeding is plantaardig zoals groente, fruit, 
noten en zaden. Peulvruchten zijn zo ongeveer 
pH neutraal[1]. Het westerse dieet dat zich 
kenmerkt door vrij veel granen, zuivel en vlees 
en drastisch laag is in groente en fruit heeft 
een verzurend effect op het lichaam. Als gevolg 
daarvan komt botontkalking in het westen vrij 
veel voor. Om de pH goed te houden gaat het 

lichaam calcium uit de botten onttrekken om 
belangrijkere weefsels (zoals het bloed) te 
ontzuren. De gevolgen van verzuring kunnen 
zeer divers zijn. Voorbeelden zijn nierstenen[2], D

huidproblemen, tandvleesproblemen, 
insulineresistentie en een verhoogd hart- en 
vaatrisico[3]. 

Was ons oerdieet zuur of basisch?
In de praktijk zie je dat ongeveer de helft 
van de jager-verzamelaars een dieet heeft dat 
een beetje zuur is. Dit heeft dan met name te 
maken met de verhouding tussen dierlijke en 
plantaardige voeding[4]. Jager-verzamelaars 
zijn hierbij afhankelijk van de omgeving. 
Naarmate de groep verder bij de evenaar 
vandaan woont, wordt er meer dierlijke 
voeding gebruikt en minder plantaardige 
voeding. Eskimo’s, die ver van de evenaar 
zijn verwijderd, eten vrij veel dierlijke voeding 
en slechts weinig plantaardige voeding; puur 
omdat de omgeving niet anders biedt. In 
Afrika, waar de mens oorspronkelijk vandaan 
komt, is het dieet licht alkalisch en dat is het 
dieet waar wij het best op functioneren[5] we 
observed large variations in diet-dependent 
net endogenous acid production (NEAP. 

Twee regels voor een basisch dieet
Het is niet moeilijk om ervoor te zorgen dat 
jouw dieet basisch is, maar het vereist wel 
een klein beetje aandacht. Deze twee regels 
helpen je voorkomen dat jouw dieet zuur is. 

REGEL 1 Eet voor elke gram dierlijke voeding 
minimaal twee gram plantaardige voeding
Om te voorkomen dat jouw dieet een te 
verzurend effect op je heeft is het raadzaam 
om minimaal twee keer zoveel (aan 
grammen) groente en fruit te eten als vis, 
vlees en ei. Dus stel dat je per dag 300 gram 
dierlijke voeding eet, dan zou je minimaal 
600 gram groente en fruit moeten eten. Dat 
is minimaal. Eigenlijk is 800 gram tot een 
kilo beter. Sporters verzuren bijvoorbeeld een 
stuk minder (en presteren beter) wanneer 
ze een kilo groente en fruit per dag eten[6]. 
Dat lijkt wellicht veel maar het is heel 
makkelijk haalbaar. Neem bijvoorbeeld twee 
porties fruit in de ochtend, een flinke kom 
soep bij de lunch (wortelsoep, courgettesoep, 
pompoensoep etc.) samen met een rijke 
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salade en bij het avondeten neem je wat zoete 
aardappel en een mooie portie groente. Dan 
ben je er al.

REGEL 2 Neem niet meer vis, vlees of ei dan 
je voor je eiwitbehoefte nodig hebt
Voor je gezondheid hebben de meeste mensen 
voldoende aan 70 tot 120 gram eiwit per dag. 
Ga er vanuit dat dierlijke voeding ongeveer 
25 gram eiwit per 100 gram levert. Maar niet 
alleen dierlijke voeding levert eiwit, ook noten 
en plantaardige voeding bevat wat eiwitten. 
Zodoende hebben de meeste mensen aan 200 
tot 300 gram dierlijke voeding ruim voldoende 
wanneer ze ook nog wat eiwit binnen krijgen 
uit plantaardige voeding. Als je een dergelijke 
inname van dierlijke voeding combineert met 
800 gram tot een kilo groente en fruit heb je 
een zeer gezond voedingspatroon. 


