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Webinar voeding-3: zin & onzin van diëten
Robert Muts, osteopaat D.O., mesoloog D.M. MSC.
Jacqueline Muts, BSc biomedische wetenschappen

Voor patiënten & zorgverleners
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Webinar voeding-3: zin en onzin van diëten

• Robert Muts is directeur van het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam en directeur 
van het College voor Osteopathie Sutherland en de Academie voor Mesologie. 

• Jacqueline Muts is BSc in Biomedische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU) en actief in atletiek (meerkamp). 

We doen in dit seminar geen politieke uitspraken,
We schetsen de complementair geneeskundige aspecten.
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Voeding
• Diëten 

• Afgelopen 50 jaar

• Grote diëten

• Geen hypes

• Zin en onzin
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Wat die eet
eet deze niet
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Wat die eet
eet deze niet

Een goed dieet past in een paar zinnen

Alleen mijn menu helpt me nu
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Een leven lang fit
Principe van koolhydraten en eiwitten scheiden.

Start: Hay-dieet op basis van Pavlov (Honden)

Dr. William Hay 1920

Diëten

Pavlov: Hond

1. Alleen koolhydraat → ca. 1,5 uur maag

2. Alleen eiwitten → ca. 3 uur maag (→ HCL)

3. Koolhydraat + eiwit → 4-5 uur maag
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Een leven lang fit
Principe van koolhydraten en eiwitten scheiden.

Start: Hay-dieet op basis van Pavlov (Honden)

Dr. William Hay 1920

Harvey & William Diamond (cardiologen)

→ leven lang fit (1985)

1. Eiwitten en koolhydraten niet tegelijk eten.

2. Per maaltijd één soort ‘geconcentreerd voedsel’ (= fruit of groente)

→Geen boterham met kaas 

→Geen maaltijd met aardappelen, vlees en groente 

3. Fruit mag nooit samen met andere producten eten (Ayurveda)

4. Veel drinken, maar geen melk. 

Diëten
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Montignac-methode
Fransman Montignac ≠ beperking calorieën. 

→glycaemische index (GI) van koolhydraten. 

→Maat voor snelheid bloedsuikergehalte  na maaltijd

Adviezen Montignac-methode

1. ‘goede’ koolhydraten (GI lager dan 50) 

2. ‘slechte’ koolhydraten (GI boven de 50). 

3. Gescheiden eten van koolhydraten en vetten, 

4. Ruim gebruik van groente, fruit, peulvruchten en volkorenproducten 

5. Beperkt gebruik van verzadigd vet. 

Diëten
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Bloedgroepen dieet
Bloedgroep = bepalend voor voedingsmiddelen 

→Ondersteunend of afweerreactie

Diëten

Verspreiding over de aarde → anders eten

→Optimale balans

→Geen wetenschap
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Bloedgroepen dieet
Bloedgroep = bepalend voor voedingsmiddelen 

→Ondersteunend of afweerreactie

Bloedgroep O

Carnivoor, sterke spijsvertering en immuunsysteem 

→ Chemicaliënvrij vlees, vis, olie, noten en zaden, groenten, fruit en sappen

Beperkt: zuivel, granen, peulvruchten, gluten, kool

Bloedgroep A

Vegetariër, gevoelige spijsvertering

→ Plantaardige producten, peulvruchten en granen, groenten, tofu, fruit, sappen, 

→ Beperkt: vlees, vis en schaaldieren en zuivel.

Diëten
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Bloedgroepen dieet

Bloedgroep B

Zuivelproducteneter, sterke spijsvertering, sterk immuunsysteem. 

→ bladgroenten, vlees, lever, eieren, zuivelproducten, rijst, haver, spelt, fruit, sappen en groene thee te 

nemen. 

→ Beperkt zijn toegestaan: maïs, boekweit, linzen, pinda’s, sesamzaad, gluten, schaaldieren, oliën, 

graanproducten, tomaten, frisdrank. 

Bloedgroep AB

Combinatie van A en B, gevoelige spijsvertering. 

→ tofu, vis, zuivel, groene groenten, kelp, ananas, olijfolie, (vrijwel alle soorten) fruit en sappen 

→ Beperkt: rood vlees, kidneybonen, zaden, maïs, boekweit, tarwe, zuivel, kip, gerookt of geconserveerd 

vlees, brood en graanproducten, banaan en sinaasappel, frisdrank. 

Diëten
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Bloedgroepen dieet

→Geen wetenschappelijk bewijs

→Klopt niet met evolutieleer

→Kruisreacties bloed: niet aangetoond

Diëten
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Atkins dieet

Bekendste koolhydraatarme dieet (1972).

Robert Atkins: arts, cardioloog
→Werd dik & depressie
→Koolhydraat-arm eten

Diëten
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Atkins dieet

Bekendste koolhydraatarme dieet. 
→ veel vet en eiwit en weinig koolhydraten, zoals suikers en zetmeel.
→ Geen brood, graanproducten, aardappelen, rijst en pasta. 

Effect: gewichtsverlies,  calorieën  (bewegen)
Mobiliseren glycogeenvoorraden spieren → vochtverlies  (NB: teveel vet → ketonen →
acetonlucht)

Diabetes & overgewicht → regulering bloedsuikerspiegel & betere insulinegevoeligheid. 

Diëten
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Atkins dieet

Cholesterolgehalte

Hoog gehalte eiwit en vet (verzadigd vet) → cholesterol blijft gelijk

Gezond eetpatroon

Bezwaar: relatief veel vet, weinig fruit en graan → vitamine, mineralen, vezels 

→ groente en fruit 

Diëten

Atkins =
• South Beach dieet (2003)
• Bloedgroepen dieet
• Zone-dieet
• Slank met Dr. Frank
• Paleo-dieet
• Keto-dieet 39 14
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Brooddieet
Een dag brood → dag normaal, gevarieerd en regelmatig eten. 

‘brooddagen’ → echt alleen brood, zonder boter en beleg.

Minimaal 2 liter vocht (dranken zonder calorieën, 

zoals: water, koffie, thee, heldere bouillon

Effect: snel aantal kilo’s  (door minder eten t.g.v. eenzijdigheid).

Tekort aan calcium en vitamine A 

Diëten
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Paleodieet
= manier van eten 
→ Aanbevolen: vlees, vis, groente, fruit en noten. 
NIET: Zout, suiker, melk, peulvruchten, granen en 
nachtschadefamilie (aardappelen, tomaat, paprika) 

→Dieet van voorouders →menselijke genen 
→moderne voedingsmiddelen (graanproducten en 

zuivel) niet aangepast. 
→welvaartsziekte (kanker, DM-II , hart- en vaatziekten) 

Gezondheidseffect
Veel rood vlees → vergroot dit de kans op darmkanker. 

Diëten
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Voedselzandloper
Dr. Kris Verburgh→ alternatief voor Schijf van Vijf.
Bovenste driehoek = voedingsmiddelen vermijden. 
Onderste driehoek = alternatief voor de bovenste helft.

Onder → boven = 6 tredes.
Trede 1: water, rode wijn, verse fruitsappen, groene en witte thee, 
gemberthee en plantaardige melk
Frisdranken, melk, (drink)yoghurt en sappen minder

Trede 2: groente, fruit, havermoutpap, peulvruchten en paddenstoelen
= vervanging brood, aardappelen, pasta en rijst. 
→ 300 gram groente & glycemische index (GI) , 50

Trede 3: vette vis, gevogelte, eieren, kaas, tofoe en quorn
= vervanging van fastfood, rood vlees en gefrituurd voedsel 

Diëten
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Voedselzandloper
Trede 4: zwarte chocolade, noten, sojapap en sojayoghurt
= alternatief voor zoetigheden (koek, snoep en ijs). 
→ zwarte chocolade: gunstig effect op de bloedvaten (vet).

Trede 5: suikervervangers, gezonde oliën en gezonde smaakversterkers
Niet: margarine, boter, sauzen, zout en suiker
.
Trede 6: voedingssupplementen
→Multivitamine te gebruiken. 

Onpraktisch: geen concrete hoeveelheden.
Onwetenschappelijk
Lijkt feiten die wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

Gezondheidseffecten
Geen volwaardig voedingspatroon, voor overgrote deel bevolking.. 

Diëten
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Detox-dieet
Dr. Paula Baillie-Hamilton → chemicaliën uit voeding → lichaamsvet
zoals PCB’s, pesticiden en zware metalen,
Lichaam → eigen afvalverwerkingsysteem→ lever. 
E-nummers en bestrijdingsmiddelen stapelen zich NIET in lichaam.

Adviezen binnen het detox-dieet
Drastisch afvallen → stofwisselingsprobleem → gifstoffen vrijkomen
• bindmiddelen (vezels en actieve kool (norit) gebruiken.
• veel voedingssupplementen slikken.
• veel rauwe groenten eten.
• veel  bewegen.
• ’chemische calorieën’ vermijden → biologisch

Gezondheidseffect
Detox-dieet = wetenschappelijke inzicht → niet drastisch afvallen, 
voldoende bewegen, voldoende koolhydraten, groente en fruit eten
Geen vette vis ? 

Diëten
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Detoxen
Ontgiften = reinigen lichaam van afvalstoffen of gifstoffen ??. 
Methoden: vasten, warmwaterbaden, kleibehandelingen, klysma’s of 
darmspoelingen, oil-pulling, detoxkuren en supplementen. 

Natuurlijk afvalverwerkingssysteem → lever

Wateroplosbare stoffen
Makkelijk afvoeren → nieren → uitplassen

vetoplosbare stoffen 
1. Conjugatie = binding aan gal → via de ontlasting uitgescheiden. 
2. Oxydatie: biotransformatie: vetoplosbaar→ wateroplosbaar.

Veiligheid
Toegelaten E-nummers en bestrijdingsmiddelen stapelen niet in lichaam.

Diëten
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Dioxines
Dioxines→meer moeite met uitscheiden. 
30% → via ontlasting uitgescheiden 
30% → langzaam afgebroken 
30% → stapelen in vetcellen.
Detoxmethodes dragen niets bij aan dit opruimproces.

Diëten

Dioxines (polychloordibenzo-p-dioxines of PCDD’s) en dioxine-achtige poly-chloorbifenylen (DL- PCB’s) 
➔ kankerverwekkende stoffen. Kleur- en geurloos. 

→ ontstaan in uitlaatgassen en verbrandingsprocessen (bosbrand, vulkaanuitbarsting en vuilverbranding.
→ DL-PCB’s ontstaan bij productie van bestrijdingsmiddelen met chloor en transformatorvloeistoffen.

39 21
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Dioxines reinigen
Zelfreinigend proces lichaam = 24 uur per dag 
Detoxmethodes→ geen enkele invloed (meestal onschadelijk)
Sommige detoxmethodes→ tegenovergestelde 
• klei/kalksoorten kalebas of pimba --> teveel Pb → schade
• Oil pulling→ verontreinigingen in olie (→ olie voor voeding gebruiken)

Diëten

Bronnen van dioxines
• Voeding (dioxines en DL-PCB’s) → dierlijke producten (melk, vlees, vis en eieren) 
• vuilverbranding, industrie en verbranding van ongelode benzine, via de lucht in de natuur terecht.
• hechten zich aan klei → ook in rivieren, oceanen en uiteindelijk in vissen terecht. 
• Vee → het eten van gras met roet- of kleideeltjes. (ook vervuild veevoer eten → illegaal mengen 

van transformatorolie met oliën en vetten bestemd voor veevoeder.
• Ook plantaardige en dierlijke oliën en vetten kunnen dioxines en DL-PCB’s bevatten. 
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Raw Food
→ voedsel niet gekookt, gebakken, gestoomd of gebraden, 
→ niet > 42°C verhit. 
→ rauwe groente, fruit, (gekiemde) zaden, noten en zeewier. 
→ Stoffen bij verhitting = schadelijk 

Gezondheidseffect
• veel groente en fruit en weinig (rood) vlees → nadelen
• Ondergewicht (te weinig rauwe groente voor volwaardige maaltijd)
• tekorten voedingsstoffen (Fe, vit B2, vit B12 en Ca)
• tandbederf.
• ontregelde menstruele cyclus bij vrouwen.
• groeiachterstand bij kinderen
• voedselinfectie → ziektekiemen van rauw dierlijk voedsel.
• de hoge concentraties gifstoffen in sommige rauwe voedingsmiddelen. 

Bijv. Rauwe peulvruchten → lectinen; champignons→ agaritine. 

Diëten

Slechtere opname voedingsstoffen
• Rauw ≠ méér voedingsstoffen 
• Koken → celmembraan openbreken 

(denaturatie)
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Sapkuren
= alleen bep. hoeveelheid vruchtensappen, verder niets. 
Soms uitsluitend energievrije dranken, H2O & (kruiden)thee 
→geen calorieën → = vasten → ‘sapvasten’ 

Gezondheidseffect
Gewicht  door weinig calorieën 
1. Vochtverlies → verbranden lichaamsvet → komt water vrij
2. Spierweefsel afbreken. Cortex → glucose nodig

Diëten
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Wat blijft er over? 
• Hay: Voedsel scheiden → bij overbelaste maag, darm, pancreas, etc. 

• Fit: Geen fruit bij de maaltijd, wel als maaltijd

• Montignac→ laag glycaemische koolhydraten

• Atkins: meer vet en eiwit en weinig enkelvoudige koolhydraten, 

• Paleo: Geen suikers e.a. geraffineerde producten

• Veel vocht (1,5 liter H2O + 1 liter rest)

• Veel groente (300 gram) en fruit (2 stuks)

• Geen melk of niet-gefermenteerde zuivelproducten (biogarde = rechtsdraaiend)

• 1-2 x per week vis (1x vette), max 100 gr. 

• 1-2 x per week vlees (wel gevogelte), max 100 gr. 

Diëten
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Mijns inziens 
• Ontbijt: weinig → 1 stuk fruit + bio-kwark + haver + noten + olie

• Verdere ochtend → niets

• Lichte lunch: salade, soep, 

• Middag ca. 17.00 uur e.v. stuk fruit

• Avond: behoorlijk → 300 gram diverse groente + vlees / vis / fêta, etc.

→ max 100 gram vlees / vis 

• 4 uur voor slapen niets eten (Maag – Duo → N X)

• Zoveel mogelijk > 4 uur tussen de maaltijden (Maag)

• Vertering = nachtwerk (Para-sympatisch)

Diëten
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50 liter tank 
→49 liter Euro loodvrij
+ 1 liter diesel

Er gebeurt weinig
• Iets minder acceleratie
• Net geen topsnelheid
• Af en toe pingelen

Lange duur 
(elke dag 1 tank → 1 jaar)
• Prestaties minder 
• Roetaanslag motor
• Vitale onderdelen
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3 maaltijden / dag 
→ 80% gezond
+ 20% junkfood / snacks

Er gebeurt weinig
• Iets minder acceleratie
• Net geen topprestaties
• Af en toe pijntjes

Lange duur 
(elke dag 3 maaltijd 1 jaar)
• Prestaties minder 
• Aanslag bindweefsel
• Vitale onderdelen

39 28
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Stadium 1 Accumulatie: Afval  in TGI; 

kleine ongemakken

Stadium 2 Provocatie: Afval→ Lever (ontgift)

tekenen→ duidelijker

Stadium 3 Verspreiding Afval (omgezet) → weefsel

zwakste weefsel

Stadium 4 Installatie Afval nestelt in zwakke weefsel

kleine symptomen

Stadium 5 Manifestatie Effecten , toxinen, 

Westen: Stadium van ziekte

Stadium 6 Differentiatie Ziekte zaait uit of degenereert

S

C

H

A

R

N

I

E

R
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AYUR VEDA 4. DIAGNOSTIEK

Noodzakelijk voor:

‘Oorzaak’

emmer / 

lichaam Symptomen

Druppel die de emmer 

doet overlopen

Niet dweilen met de kraan open
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Mesoderm = structuur in lichaam

Stoornis: TGI

Lever

Weefsel

Accumulatie

Provocatie

Verspreiding

Installatie
Rasa Plasma, Lymfe

Rakta Bloed

Mamsa Spieren

Meda Vet

Asthi Botten

Majja Merg, Parenchym

Sukra Gonaden

Afval

Effect

ECTOMORF

MESOMORF

ENTOMORF

In het zwakke weefsel

Overerving

Ziekte doorgemaakt

Verslaving, Gewoonte

Fys / Psych trauma
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NB !
70% van de landbouw = voor vleesindustrie

10 x zoveel land
10 x zoveel water
10 x zoveel energie

15% van global warming = vleesindustrie (= alle transport)
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evenaar

Zetmeel, zaden, vegetarisch

Zetmeel, zaden, vegetarisch

Dierlijk voedsel

Dierlijk voedsel
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Kinderen: altijd goede voorbeeld
→ Kind dieet → zelf ook dieet
→Mee helpen met kopen
→Mee helpen met koken
→ Kleur, geur, smaak leren 

39 34
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1987: Geen suiker & raffineerde producten → bloedsuiker (DIP’s in de dag)
geen snoep, koek, taart, ‘tussendoortjes’
+ gezonder → geen blik, pakken, varken, etc.

Mijn dieet (mijn voedingsaanpassing), mijn ervaringen:

2005: Geen Zuivelproducten:
Melk (Joris Driepinter), Yoghurt (Bio-Kwark), toetjes
Kaas (Knock-out) → alle kazen (caseïne?)
Boter (Ghee) + waar melk in verwerkt is. 

1998: Geen Nachtschaden:
Aardappel (zoet), Aubergine, Paprika
Tomaat (sommige wel), Courgette

2010: Geen Granen: brood, pasta, pizza (koek, cake, taart) → Koolhydraatarm

2002: Intermediated Fasting: 3 maaltijden (07 – 13 – 19)
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Fruit → ontbijt: vast fruit, vers sap, handje haver, vruchten, zaden, pitten, kokosyoghurt

Mijn dieet: wat dan wel?

Kleine maaltijden: 07.00 – 13.00 – 19.00 uur. 

Groente →min 300 – 400 gram / dag. 
Seizoensgebonden (winter: zwaar, zomer: licht)

Drank: Koffie: 2 espresso ochtend
1,5 – 2 liter leidingwater / dag
Thee: avond 0,7 liter
Wijn: 1 fles / week

Vlees & vis: max 100 gram / dag
bio-kwaliteit, geen varken, geen voor-geprogrameerde zaken
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Check Organen m.b.t. fysiologie → Mesologie

Begeleiding voedingsaanpassing → Meso-Voedings-Coach

• Typologie (Ayurveda)

• Mesologisch denken

• Manier van leven

Oosters & Westers

Biochemie & Fysiologie

Gesteldheid & geaardheid

Diëtist & PDS Coach Homeopathie

Individuele Coaching Orthomoleculaire geneeskunde

Psychotherapie Osteopathie

Chinese geneeskunde
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Wat die eet
eet deze niet

Een goed dieet past in een paar zinnen

Alleen mijn menu helpt me nu
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Webinar terug te vinden:

https://integraalmedischcentrum.nl/webinar
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Dank voor jullie aandacht.
Hoop dat informatie heeft geholpen in duidelijkheid.

Zorg voor jezelf en anderen in gezondheid = gezondheidszorg. 

Volgende Webinar (19.00 uur):
Maandag 15.06  Diabetes Mellitus
Maandag 29.06  80% rugklachten komen uit je buik
Na de zomer voort (1x per maand)

Robert Muts D.O. / D.M. / MSC.
Diverse co-auditoren.

https://integraalmedischcentrum.nl/webinar-cwellen-afweer-metafoor/

