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Intermittent fasting 
 

1. Wat is intermittent fasting? 

Intermittent fasting (afgekort: IF) is geen nieuw dieet. Het schrijft niet voor wat je 
eet, maar wanneer en hoe lang je wel en niet eet. In het Nederlands gebruikt men 
soms de term ‘intermitterend vasten‘ of ‘onderbroken vasten’. Alle drie de termen 
betekenen hetzelfde. 
 
In onze cultuur is vasten niet iets wat erg bekend is. Vasten wordt vaak gedaan uit 
religieuze motieven en dat gaat heel ver terug in de tijd. Ga je verder terug in de 
tijd, dan komen we erachter, dat onze voorouders wel moesten vasten. Of beter 
gezegd, het was niet direct vasten, als wel dat de mensen gewoon soms niets te 
eten hadden. Lang geleden waren wij jagers en verzamelaars. In het 
Paleolithische tijdperk moesten we ons kostje bij elkaar scharrelen en de 
beschikbaarheid van eten kon natuurlijk wel eens wisselen. We stonden niet op en 
gingen meteen ontbijten. Soms werd er de hele dag niets gevangen, soms waren 
het barre tijden en was er niet veel te eten. Zo was er een periode waarin mensen 
konden eten en dat werd afgewisseld met periodes van honger, van niet eten. 
 
Zo’n eetpatroon is natuurlijk anders dan wat we nu tot onze beschikking hebben. 
Nu leven we voornamelijk een zittend bestaan. We kunnen eten wanneer we 
willen, we eten altijd drie maaltijden per dag en vaak ook nog tussendoor. Onze 
maag is eigenlijk altijd gevuld en we leven momenteel in een wereld van 
overvloed. Hierdoor is ons lichaam gewent om de energie uit koolhydraten te 
halen, terwijl wij ook energie uit vet kunnen halen, de zogenoemde 
vetverbranding. Het is wel eens goed om je lichaam een periode rust te geven. Je 
lichaam schakelt dan in een soort van overlevingsmodus, komt tot rust en gaat 
“opruimen”. 
 

2. Wat zijn de voordelen van intermittent fasting? 

De basis van IF is om een periode niet te eten, zodat je lichaam rust krijgt. Ook je 
organen zijn blij met een ‘pauze’. Je alvleesklier hoeft even niet meer continu 
insuline af te geven. Je lever kan herstellen. Hierdoor wordt je lichaam krachtiger. 
Je daagt je lichaam uit om van glucoseverbranding over te gaan naar 
vetverbranding. Je lichaam gaat het vet omzetten in energie. Dit proces wordt 
ketose genoemd. Je lichaam functioneert dan op ketonen in plaats van op 
koolhydraten.  
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Afvallen 
De kern is dat je door een tijdje niet te eten, je lichaam sterker maakt. Je zit langer 
in je vetverbranding en je stofwisseling krijgt een boost. Ook als je al een tijdje stil 
stond met afvallen kun je nu wel weer afvallen. Je hoeft je minder druk te maken 
over wat nu wel of niet mag eten. Geen strenge methode en goed vol te houden 
zegt de één en de ander vindt dit juist moeilijker. Je mag in je eetperiode alles 
eten, maar als je IF combineert met koolhydraatarme voeding, gaat het afvallen 
nog sneller. Je ervaart dat honger snel weer verdwijnt en je prima zonder 
tussendoortjes kan. 
 
Gezondheidsvoordeel 
Naast afvallen en je lichaam weer trainen om makkelijker vet te verbranden, heeft 
IF nog meer gezondheidsvoordelen. Doordat je minder vaak eet zal al je energie 
niet langer naar de spijsvertering gaan en zal deze energie gestoken worden in 
het herstellen van cellen door het verwijderen van afvalmateriaal uit de cellen. Dit 
wordt ook autofagie genoemd. 
 
IF verbetert daarnaast ook de weerstand van je lichaam tegen oxidatieve stress 
en laaggradige ontstekingen. Mensen met chronische ziektes zouden dus gebaat 
kunnen zijn bij regelmatig vasten.  
 

 
 
Ook je hersenfunctie verbetert doordat IF de groei van nieuwe zenuwcellen 
bevordert en tevens het BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) stimuleert.  
 
Natuurlijk is IF ook populair omdat aangetoond is, dat het veroudering tegengaat. 
Het geeft meer rust aan je darmen en brengt je hormonen in balans. Door te 
vasten zal het menselijk groeihormoon in het lichaam enorm toenemen. Dit 
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stimuleert de verbranding van lichaamsvet en zorgt er ook voor dat je niet teveel 
spiermassa verliest. Hoe meer spieren je hebt, hoe hoger de vetverbranding, ook in 
rust. Al deze gezondheidsvoordelen zijn aangetoond in onderzoeken en dus 
wetenschappelijk te onderbouwen. 
 

3. Hoe kan ik het beste starten met intermittent fasting? 

Er zijn verschillende vormen maar in het algemeen eet je alleen tussen bepaalde 
tijden (eetvenster of eetraam genoemd), en vast je tijdens de overgebleven tijd. 
Bij het vasten eet je niets maar mag je wel nog water, thee of zwarte koffie 
drinken. Je zult je lichaam langzaam moeten laten wennen aan het vasten. Mijn 
advies stappenplan ziet er als volgt uit: 
 

1. Stop met het eten van veel suikers en veel koolhydraten, zodat je 
bloedsuikers en insuline kunnen dalen naar normale niveaus. 

2. Ga naar 5 eetmomenten per dag 
3. Ga naar 4 eetmomenten per dag 
4. Ga naar 3 eetmomenten per dag 
5. Nu ben je klaar om met IF te gaan starten, zoek de vorm die bij je past en 

wissel af. 
 
Onder een eetmoment verstaan we overigens niet alleen een maaltijd, maar kan 
ook een stuk fruit zijn, een koekje of glas frisdrank. Dit zijn allemaal losse 
eetmomenten.  
 
Jij bepaalt zelf het tempo. Misschien heb je nu al dagelijks maximaal 5 
eetmomenten en kun je de stap naar 3 eetmomenten zelf al snel maken. Anderen 
hebben meer tijd nodig voor stap 1 en 2. Normaal gesproken zou je na uiterlijk 2 
weken een volgende stap wel moeten kunnen maken. Als dit niet lukt, moet je 
even kijken wat je eet. Als je nog te veel geraffineerde koolhydraten en suikers eet, 
zou dit kunnen komen, doordat je bloedsuikerspiegel en insuline nog te veel 
verstoord zijn. Vervang in dat geval een deel van je koolhydraten door eiwitrijke 
voeding en gezonde vetten en eet langzame koolhydraten. Langzame 
koolhydraten zitten o.a. in groenten, zoete aardappel, havermout, quinoa en 
zilvervliesrijst. Als je pasta eet, gebruik dan de volkorenpasta. 
 



 
 

 
  
    
Waarom intermittent fasting?   4 

 

4. Wat zijn de verschillende methodes? 

Er zijn veel verschillende methodes en je moet zelf kijken welke het beste bij jou 
past en waarom je dit gaat doen. Iedereen is anders en de methode die je kiest 
moet bij je passen, zodat je dit langere tijd vol kunt houden. Bij IF moet je er altijd 
voor zorgen dat je in ieder geval 12 uur achter elkaar vast. 
 
 
1. 16/8 vasten (beperkte tijd vasten):  

Hierbij zorg je dat je 16 uur lang niets eet en dan heb je 8 uur de tijd om wel te 
eten (eetraam). Stel, je eet om 18.00 uur je laatste voeding op een dag, dan 
kun je vanaf 10.00 weer eten. Sommigen zullen voor een ander eetraam kiezen 
(20.00-12.00 vasten) en dat is ook prima. Kijk wat er bij jou past! In die 8 uur dat 
je mag eten, heb je geen dieet of restricties met uitzondering dat je niet 
continu eet, maar max 2-3 eetmomenten. 16/8 in combinatie met koolhydraat 
arm eten zal wel meer effect geven en je zult sneller afvallen. Een mooie 
tussenstap is natuurlijk eerst starten met vasten 14/10 is en dan de stap naar 
16/8. 

 

 
 
2. 5:2 vastendieet 

Iedere week heb je 2 dagen dat je helemaal niets eet. De andere dagen mag 
je gewoon alles eten wat je wilt. Onderzoek heeft uitgewezen, dat je de dag 
na een vastendag, niet gaat compenseren door nog meer te gaan eten. Je 
kunt ook een andere vorm kiezen, namelijk 2 dagen per week vasten, maar in 
plaats van niets te eten, 500 (mannen 600) calorieën eten (ongeveer 25% van 
je totale behoefte). Je valt dan minder snel af, maar je houdt het dan wel 
langer vol. 
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3. 24- of 48 uurs vasten 

Neem per maand een keer 1 dag (24 uur) dat je gaat vasten en later die 
maand nog eens 2 dagen achter elkaar (48 uur). Dit kun je natuurlijk ook anders 
invullen met bijvoorbeeld 2x48 uur vasten per maand. Eigenlijk net wat jij wilt. 

 
4. Om de dag vasten 

Je kunt kiezen voor 24 uur vasten en daarna 24 uur eten. Of je doet 36 uur 
vasten en 12 uur eten. Ook een mogelijkheid is om steeds een dag vasten met 
een dag eten af te wisselen. Op de eetdagen gelden dan geen restricties. 
Omdat je veel vast is het te overwegen wel extra supplementen te slikken zoals 
Multi vitamine, vitamine D en visolie. Dit kun je natuurlijk niet heel lang vol 
houden, dus kijk zelf wat haalbaar is en wanneer je op je streefgewicht bent. 
Doe dit maximaal 4 weken achter elkaar en maximaal 4x per jaar. Het is echter 
wel de beste methode om in een korte tijd veel af te vallen. 

 
Al deze methodes van vasten hebben weinig tot geen impact op je stofwisseling, 
dat wat bij echte diëten wel het geval is. Wie kent het niet, dat je eerst met veel 
discipline 10 kg afvalt en als je gewoon gaat eten, je weer 12 kg aankomt? Dit 
komt omdat met andere diëten, vaak je stofwisseling vertraagd.  
 
Je hoeft natuurlijk helemaal niet 1 van deze methodes te volgen. Je zou ook 
gewoon af en toe een maaltijd kunnen overslaan, bijvoorbeeld als je een keer 
geen trek hebt of het gewoon goed uitkomt om een maaltijd over te slaan. Je eet 
dan niet ‘op de klok’, maar alleen als je honger hebt. Ook kun je ervoor kiezen om 
door de week dagelijks 2 eetmomenten te hebben en in het weekend 
bijvoorbeeld 3. Er zijn oneindig veel varianten te bedenken op bovenstaande 
vasten methodes. Zolang je niet meer dan 60 uur achter elkaar vast, hoef je niet 
bang te zijn dat je stofwisseling in de spaarstand gaat staan. 
 

5. Wat mag je allemaal wel drinken op de vastendag? 

Het is tijdens het vasten wel noodzakelijk dat je voldoende blijft drinken. Het beste 
drink je gewoon water, groene of kruiden thee of zwarte koffie. Laat daarbij ook 
kunstmatige zoetstoffen achterwege. Deze zitten o.a. in light dranken. Hoewel 
zoete dranken vaak geen calorieën bevatten smaakt het wel zoet. Het is juist de 
bedoeling dat je jezelf aanleert minder zoet te eten. Door zoet te blijven drinken, 
blijft de zoetbehoefte bestaan. Ook zijn zoetstoffen niet goed voor je darmflora. 
Dus geen cola light, zoete zuiveldranken, heldere sappen die zoet smaken.  
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Ook geen dranken die vruchtensap uit concentraat bevatten. Gebruik ook geen 
koffiemelk, dit bevat lactose (melksuiker). 
 
Veel mensen zweren erbij om de dag te beginnen met zwarte koffie. Cafeïne 
versnelt de stofwisseling nog eens met 3 tot 11%. Sommigen drinken bulletproof 
koffie als ontbijt tijdens het vasten. Dit is koffie met daarin een schep roomboter 
en/of kokosolie opgelost. Deze vetten geven je energie zonder dat het een 
metabole reactie uitlokt. 
 

6. Hardnekkige mythes 

Dit hele verhaal druist misschien in tegen wat ons in het verleden altijd is verteld. 
“Zonder ontbijt kun je niet afvallen, want je ontbijt zet je spijsvertering aan”. “Je 
moet meerdere kleine maaltijden per dag eten om je spijsvertering aan de gang 
te houden”. “Als je niets eet, dan verbrand je lichaam eiwitten en verlies je 
spiermassa”. “Als je vast, dan gaat je lichaam in de spaarstand 
(overlevingsstand)”. Dit zijn allemaal hardnekkige mythes, die nu door 
wetenschappelijk onderzoek weerlegd kunnen worden.  
 
 

7. Voor wie is het niet geschikt? 

Er is geen bewijs dat IF een negatief effect heeft maar wees voorzichtig in geval 
van: 

• Zwangerschap  
• Geven van borstvoeding 
• Een verleden hebben met een eetstoornis 
• Mensen die medicatie voor diabetes gebruiken 
• Bijnieruitputting 
• Te veel stress 
• Topsport 
• Je jonger bent dan 18 jaar.  
• Medicijnen gebruikt die met voeding ingenomen moeten worden of 

hartproblemen hebt dan moet je overleggen met je behandeld art of en 
hoe je de strategie van het vasten kunt toepassen.  

 
Aan de andere kant kan IF juist bijdragen aan het oplossen van diabetes en 
eetstoornissen, maar de juiste begeleiding is dan noodzakelijk. 
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Vasten is een methode van eten die ontzettend veel van je vraagt. Niet alleen zul 
je moeten omgaan met het feit dat je echt veel honger zult hebben, maar je 
moet het ook inpassen in je sociale leven. Samen eten, of dit nou met je gezin is 
(aan tafel met je partner en kinderen) of op je werk (samen lunchen) is onderdeel 
van ons sociale leven. Natuurlijk kun je je vastendag of moment altijd een dag 
verschuiven, want de methodes zijn flexibel en geen vast gegeven.  
 

Vasten heeft dus heel veel gezondheidsvoordelen en afvallen hoeft 
niet de belangrijkste reden te zijn om met vasten te beginnen.  

 
 

 
 
Nog twee informatieve filmpjes: 

• https://eenvandaag.avrotros.nl/item/periodiek-vasten-waarom-2-dagen-
niet-eten-een-goed-idee-kan-zijn/ 

• https://eenvandaag.avrotros.nl/item/periodiek-vasten-waarom-2-dagen-
niet-eten-een-goed-idee-kan-zijn/ 
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