
Frans Kok, hoogleraar voeding en gezondheid in
Wageningen, wilde aan den lijve ondervinden hoe het is
om ongezond te eten – en er weer af te komen.
Door Ellen de Visser

stoffen, zijnbewegingenwerdenvastge-
legd, hij liet zijn bloed analyseren, zijn
bloeddruk controleren, zijn conditie
testen en MRI-scans maken van zijn
buikstreek. Een paar dagen lang verza-
melde hij urine in een container die hij,
van afspraak naar afspraak, meesjouw-
de in een boodschappentas.
Proefpersoon Kok, 1 meter 80, 76 kilo,

fervent hardloper, kwam inde ongezon-
de maand ruim twee kilo aan. Het per-
centage lichaamsvet steeg enopde scan
was zichtbaar dat de hoeveelheid vet in
de buikholte (slecht voor de organen)
toenam. Zijn bloeddruk steeg, zijn cho-
lesterolgehalte nam toe, en de verhou-
ding tussen natrium en kalium in zijn
urine werd ongunstiger. Na de gezonde
maandwas alles weer als vanouds.
Het experiment vond plaats ten be-

hoeve van zijn boek dat komende week
verschijnt. Gezond eten, gewoon doen,
dat hij schreef met voormalig Volks-
krant-journalist Broer Scholtens, moet
het wetenschappelijke tegenwicht vor-
men op dieethypes en duidelijk maken
dat je maar op een manier blijvend ge-
wicht kunt verliezen: door gezond te
eten enmeer te bewegen.
Natuurlijk heeft zo’n n=1-experiment

geen wetenschappelijke waarde, be-
aamt Kok. ‘Toch is het intrigerend om te
zien hoe snel slechte leefgewoonten ef-
fect hebben op tal van gezondheidsfac-
toren. En ook hoe dat weer kan worden
hersteld.’ Met opzet is hij in zijn onge-
zonde maand niet gaan schransen, zo-
als in de Amerikaanse documentaire Su-
per Size Me, waarin de filmmaker een
maand lang louter bij McDonald’s at.
Per dag bewoog Kok gemiddeld voor
200 calorieën minder dan hij gewend
was en at hij ruim 400 calorieën meer
danhij nodighad – vooral verzadigdvet,
suiker en zout enminder vezels.

Schransen
in de praktijk
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H
ij had nog nooit in zijn leven
een gehaktstaaf gegeten,
maar op een middag vond
Frans Kok, hoogleraar voe-
ding en gezondheid aan Wa-

geningen Universiteit, zichzelf terug in
de snackcorner van een pompstation
om zo’n rol gefrituurd vlees weg te wer-
ken. ‘Met mayonaise en cola – danmaar
meteen voluit.’ Die extra calorieën kwa-
men van pas want Kok zat midden in
een bijzonder eetexperiment, met zich-
zelf als enige proefpersoon.
Een maand lang at hij ongezond en

bewoog hij zo min mogelijk. Daarna
schakelde hij over op eenmaand gezon-
de voeding met beweging. Alles wat hij
at, werd omgerekend naar voedings-
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