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werkelijk af of het dr. Frank-dieet van 1.200 ki-
localorieën per dag, dat bestaat uit veel eiwit-
ten en weinig koolhydraten, voor die mensen 
gezond is. En van het dr. Frank-dieet is we-
tenschappelijk niet bewezen dat het op lange 
termijn effect heeft op het behoud van een 
gezond gewicht. Ik weet dat rondzingt, dat 
voor eiwitten meer energie nodig is om ze te 
verbranden, maar ik moet de eerste weten-
schappelijke publicatie nog zien waarin staat 
dat dit effect heeft op het verlagen van het 
gewicht of het behoud van een gezond ge-
wicht op lange termijn. Het effect van meer 
eiwitten in de voeding is hierop minimaal.’ 

Macronutriënten Van het bureau in 
zijn werkkamer pakt Kok er een recent weten-
schappelijk artikel bij, waaraan hij zelf mee-
werkte, dat gaat over de verdeling van macro-
nutriënten in onze dagelijkse voeding en licht 
toe: ‘In verschillende landen bestaan aanbe-
velingen voor de verdeling van macronutriën-
ten. Ze liggen allemaal niet ver uit elkaar, 
maar neem nu verzadigd vet. Dat willen we 
vanwege de nadelige gezondheids effecten zo 
laag mogelijk houden, 10 procent van het to-

gezond eten, gewoon doen

Geen kookboek, geen dieetboek, maar een 
voedingsboek

Hans Kraak

Hoogleraar voeding en gezondheid van 
Wageningen Universiteit Frans Kok ergerde 
zich al langer aan de manier waarop kennis 
over gezonde voeding in den lande wordt 
verkondigd door afslankdokters en andere 
‘dieetgoeroes’. Hoogste tijd om de 
bestaande wetenschappelijke kennis over 
voeding eens op een rijtje te zetten en te 
vertalen voor een groot publiek, vond hij. 
Samen met ex-Volkskrantjournalist Broer 
Scholtens maakte hij het boek Gezond 
eten, gewoon doen.

Als alle Nederlanders het boek van Frans Kok 
zouden lezen, dan zouden ze heel wat meer 
inzicht krijgen in hoe de voedingswetenschap 
werkt en hoe voeding ons lichaam beïn-
vloedt. Maar nog voor het boek medio april 
officieel werd gepresenteerd, ontstond er al 
discussie in de media over het effect van het 
boek. Dit na aanleiding van het ANP-persbe-
richt, waarvan de teneur was dat ‘dr. Frans’ 
afrekende met ‘dr. Frank’ (de verspreider van 
het populaire eiwitrijke dieet om mee af te 
vallen). ‘Is dit nu weer het zoveelste boek dat 
vertelt hoe gezond eten en afvallen moet’, 
verzuchtte een mevrouw op radio 1, die vond 

dat haar overgewicht vooral erfelijk was be-
paald. En in de discussie op de website Food-
log.nl meldde dr. Frank dat hij het wel ‘een 
heel zielig eitje’ vindt als de kern van de kri-
tiek van Frans Kok gaat over het krijgen van 
een tekort aan belangrijke voedingsstoffen 
(vitamines, B, C, calcium en vezel) als het dr. 
Frank-dieet wordt gevolgd.
‘Ik heb besloten me niet in de foodlog-discus-
sie te mengen’, zegt Kok, na daartoe te zijn 
uitgedaagd door Frank en door bezoekers 
van de site. ‘Ik wil graag in discussie maar wil 
deze voeren binnen het forum van de Neder-
landse Academie van Voedingswetenschap-
pen. ‘Ik had Foodlog nog nooit bezocht en 
zal dat ook niet meer doen, want ik schrok 
van de platvloerse en chaotische discussie.’ 
Inmiddels heeft Kok de degens gekruist met 
Frank en andere ‘afvalexperts’ in het debat 
Wat doen we tegen de tsunami van overge-
wicht? tijdens de Internationale Anti Dieet 
Dag die begin mei plaatsvond. Kok benadrukt 
dat het hem er niet om gaat de discussie met 
dr. Frank te polariseren, maar hij twijfelt sterk 
aan dr. Frank’s aanpak van het probleem van 
overgewicht. ‘Hij is een clinicus en kijkt op 
zijn manier naar de problematiek. Natuurlijk 
moeten mensen met een BMI van zo’n 40 of 
50, die co-morbiditeit hebben, afvallen en 
hun leefstijl veranderen, maar ik vraag me 

‘Ik pleit voor een afstudeerrichting metabole 
diëtetiek’
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nauwgezet moeten kunnen volgen, maar dat 
is in de praktijk niet mogelijk en kostbaar. Al 
is wel bewezen dat als mensen meer inzicht 
hebben in hun fysieke gezondheidstoestand, 
ze dan eerder geneigd zijn er wat mee te 
doen.’ Hij illustreert dat aan de hand van een 
onderzoek met rokers die te zien kregen wel-
ke toxische stoffen er na het roken in hun 
bloed komen. Degenen die biofeedback kre-
gen waren geneigd minder te roken of te 
stoppen. 
‘We meten tegenwoordig van alles aan het  
lichaam en dat is ook steeds nauwkeuriger 
mogelijk. Ik zou daarom willen pleiten voor 
een afstudeerrichting metabole diëtetiek, die 
opleidt tot gespecialiseerde diëtisten die li-
chamelijke parameters kunnen interpreteren 
om mensen te helpen gezonder te worden.’ 

taal aan energie, zoals hier in Nederland aan-
bevolen. Een lager percentage heeft de voor-
keur, maar de vraag is nog steeds waarmee je 
dat verzadigde vet het beste kunt vervangen. 
We denken dan aan meervoudig en enkelvou-
dig onverzadigde vetten, en aan complexe 
koolhydraten, maar de optimale verhouding 
hierin is niet bekend.’ 
Kortom, de wetenschappers zijn er nog niet 
uit, laat staan dat de consument op een ade-
quate manier hierover voor te lichten is. Toch 
beoogt Kok met zijn boek duidelijkheid te 
scheppen in de complexiteit van de voedings-
wetenschap. ‘Het vertalen van kennis over 
voeding is lastig omdat deze niet altijd een-
duidig is’, zegt hij. ‘Voedingswetenschap is 
voor een groot deel gebaseerd op observatio-
neel onderzoek. Verder kunnen wij niet, zoals 
in de farma, uitgaan van het effect van één 
molecule. We hebben te maken met veel voe-
dingscomponenten en mechanismen. Voe-
dingsaanbevelingen staan dan ook niet in 
graniet gehakt. Maar dat neemt niet weg dat 
we iets zinnigs kunnen zeggen over voe-
dingspatronen, of ze al dan niet gezond zijn. 
Uitgaande van epidemiologisch onderzoek 
zijn we steeds gedetailleerder gaan kijken 
naar patronen, zoals een mediterraan, vege-
tarisch of een DASH-eetpatroon. En naarma-
te we beter gaan kijken, meer onderzoeken, 
zien we dat er wel degelijk verschillen zijn in 
de effecten van voedingspatronen voor de 
gezondheid. Ik denk, als het om de volks-
gezondheid gaat, liever in voedingspatronen 
dan in afzonderlijke voedingsstoffen.’

experiMent In zijn boek illustreert Kok 
het effect van een voedingspatroon op zijn li-
chaam door te bestuderen wat er gebeurt 
met zijn bloeddruk, lichaamsvet, cholesterol- 
en urinewaarden (kalium/natrium). Hoewel 
het gaat om een experiment met één persoon 
(n=1) sterkt het hem in de gedachte dat de 
studie van totale voedingspatronen van be-
lang is. Voor zijn experiment at hij een 

maand minder gezond en bewoog hij minder, 
gevolgd door een maand met een gezond 
eetpatroon en voldoende beweging. Na het 
ongezonde patroon kwam Kok enkele kilo’s 
aan en op MRI-scans van zijn buikstreek was 
te zien dat het extra vet op ongunstige plek-
ken, rond de organen, was gaan zitten. Ook 
de waarden voor de bloeddruk en het choles-
terolgehalte bleken na de ongezonde maand 
te zijn gestegen. In de gezonde maand gin-
gen de kilo’s er weer af en zijn de overige ge-
zondheidsparameters weer teruggegaan naar 
de uitgangswaarden.
‘Ik was heel verbaasd te zien hoe groot het ef-
fect van een verschillend voedingspatroon op 
korte termijn kan zijn’, zegt Kok. ‘Ik had zo’n 
duidelijk beeld niet verwacht. Eigenlijk zou je 
de gezondheidsparameters van iedereen zo 

de voedselpiramide volgens KoK.
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kenning van het logo onverkort gestreefd 
wordt naar het toepassen van criteria die zijn 
gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding 
van de Gezondheidsraad. Met het nieuwe 
logo is dit nog steeds niet het geval en daar-
om is hij er zeer kritisch over. ‘Het huidige 
logo is een voorspelbare uitkomst van een 
proces dat zo’n vijf jaar geleden verkeerd is 
ingezet. De consument schiet er niet veel 
mee op, want nog steeds zijn er producten 
die een logo niet verdienen. Een gezond keu-
zelogo op ijs, drop, en kroketten, dat begrijpt 
de consument niet. Er is een verschil ge-
maakt tussen basis- en niet-basisvoedings-
middelen, maar leg dit de consument eerst 
maar eens uit. Daarbij komt dat er nog 
steeds producenten en supermarkten zijn die 
niet bij de logo-organisatie zijn aangesloten. 
Producenten als Danone en Nestlé hebben 
ook producten die in een gezond voedingspa-
troon passen. Helaas is er dus geen natio-
naal door de overheid gecoördineerd logo ge-
komen, maar een “ongezond” compromis. 
De toekomst zal leren of de consument hier 
voldoende mee uit de voeten kan. Ik denk dat 
dit nieuwe logo het geen twee jaar uithoudt’, 
aldus een waarschuwende Kok.

Gezond eten, gewoon doen, uitgeverij Bert Bak-
ker/Prometheus, isbn 9789035136250, prijs 
€19,95.

overgewicht In Gezond eten, gewoon 
doen wordt ingegaan op hoeveel je moet eten 
en bewegen voor een goed gewicht. ‘De aan-
dacht voor overgewicht is in de afgelopen ja-
ren enorm toegenomen, ook in de media. 
Het is een politiek issue geworden, dat komt 
denk ik ook omdat steeds meer kinderen te 
dik zijn’, aldus Kok. ‘De aanleiding voor mijn 
boek was de ergernis over het zoveelste 
crashdieet met het zoveelste wonderverhaal, 
waar tienduizenden mensen instappen. Wat 
is nu eigenlijk het effect? Van snelle diëten ga 
je veelal jojo-en en zo kom je van een koude 
kermis thuis. Kok bepleit in zijn boek een weg 
van geleidelijkheid, van gevarieerd en gezond 
eten, in combinatie met voldoende beweging 
en een paar honderd kilocalorieën per dag 
minder inname. ‘Om een kilo per week af te 
vallen is het nodig 7.000 tot 8.000 kilocalo-
rieën per week te verbranden; dat is in een 
normaal leven een vrij abnormale opgave’, 
vertelt Kok. ‘Het gaat erom dat het voedings- 
en beweeg patroon veranderd wordt en dat 
mensen zich daarvan bewust zijn; een kilo in 
een maand afvallen zijn er ook twaalf in een 
jaar.’ 
Hij kijkt naar de cijfers en wijst erop dat het 
merendeel van de Nederlanders een normaal 
gewicht heeft, dat ongeveer een derde van de 
volwassenen overgewicht heeft en dat circa 
een op de tien personen kampt met obesitas. 
‘Het heeft geen zin mensen die een wat te 
hoge BMI hebben te drillen om zo snel mo-
gelijk af te vallen. Als je wat ouder bent, een 

wat hogere BMI hebt, maar bijvoorbeeld 
regelmatig beweegt, dan is dat niet per 
definitie ongezond. En als je een klein per-
centage afvalt, dan heeft dat al flinke gezond-
heidsvoordelen.’

Logo’s In het boek gaan de auteurs ook 
nog in op de belemmeringen voor een gezon-
de voedselkeuze. Logo’s op producten kun-
nen de consument helpen bij een gezonde 
keuze, dat is althans de opzet. Vlak voor het 
ter perse gaan van Koks boek werd het nieu-
we voedselkeuzelogo door minister Schip-
pers en betrokken partijen gepresenteerd. In 
zijn boek pleit Kok ervoor dat er bij de toe-

Frans KoK 

overhandigt het 

eerste exemplaar 

van zijn boeK aan jo 

hautvast, emeritus 

hoogleraar 
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een doorsnede van de buiK van Frans KoK waarop te zien is hoe het vet zich in zijn buiKholte 

heeFt verdeeld.
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