
ontslagen. In september zoo8 had ze
iets aan te merken op de scriPts van
de serie. De maker van Desperate
Housewives, Mark Cherry, kon dat
kennelijk niet waarderen. Volgens de
actr ice sloeg hi j  er op los. Sheridan
klaagde bij de grote zenderbazen,

sters klopt er niets van de verwlJten
richting Cherry. ,,Spelen in Desperate
Ilousewives is niets anders dan een
zegen", drveepten de actrices in een
verklaring. ,,We weten niet wat er
precies aan de hand is tussen Sheri-
dan en Cherrv. maar de set is absoluut

l \  aar  vs rvv  d luq

zo'n elf  dagen in bJslag nemen. Eén
ding is zeker: de komende dagen
komt alle vuile was naar buiten. Waar-
schijnlijk vuilere rvas dan er in acht
seizoenen Desperate Housewtves te
zien is gerveest.

slaafd aan zijn en dat is een patroon
dat je moet doorbreken."

Gewichtsverlies is dus niet het
hooftldoel, maar hoort samen met het
aanpakken van welvaartsziekten, chro-
nische aandoeningen en torenhoge
kosten voor de gezonciheidszorg -

zaken die het ger.olg zijn
van ons in relat ief l<orte 6$ 

' :

t i jd lerandcrde leet- en i" '* : ,
eetpatroon - rvel bij het S), 'à -t;

streven van de . iutcurs.
l lL rn  z6 l  pag i r r : . t ' s  tc l l cnc ls  ï;,ïffil l'ni'.; #;:.w N.,S
c c h n r r d e n  r Ê i e n t P n  r \  |. .  . . ' \  \
. l : rarbi j  de leit l ra.rd. \  \

Wie <ie l<enze maakt \ -
in hun voetsporen te
treden. heeit cen
sl:igingslians van
tichtrg procent,
','oorspelt Van Stigt.

, ,Onze omgeving rs
inimers nog niet
ingcs te id  om dc  È
i  o i le  hon. le ld  p ro-  rJ
cent te halen. Ga
ntaar eens naar een
, - , - r ^ . , . r , .  J . ^ , .  . , i ^ , . 1  ; .

u d d r  I  ' r r u  l L

geen verse salade maar
patat. Ën weet je, dat moet
je voor een keertje ook ge-
rvoon lekker doen."
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{ Net als oermens niet ontbiiten
DOOR ANNA TIRESÀ BETLII'IZIS

Dat we gezonder en puurder moe-
ten eten, wordt ons al jaren verteld.
De een na de andere stroming
volgde elkaar in rap tempo op. Van
de ongekooke kostjes van raw íood
tot de talloze bessen die superfood
genoemd worden. Diëtisten deden
gezell ig nree en prompt zat iedereen
aan cie dr. t-ranl< of South Bcach.
Maar nu moeten we zelf-s heleurral
terug naar de basis en eten zoals de
oermens dat deed. Aldus Ria Pen-
ders, Yvonne van Stigt en El lv Pol l
nu. l)e natiiuldiêtiste en tlce thela-
peuten in de klinische prsl,cho-
ler.rrc- immunologie hebben samen
het krrokboek Oergondisch genieten
geschrever Virnt:  'ons uiterl i i i< is
rnisschien wel veranderd, onze
.spi jsvertering werkt nog op dezelfïe
r.nanier als in de oert i jd ' .

En het rueest oprnerkelijiie. en
voor  i c ien  r , re l l i ch t  een vcradcnt ing :
rvie eet als een oermens hoeft voi-
gens de onderzoekers niet te ontbi j-
ten. L)e :luteurs schrijven er als volg
over: , , ln de prehistorie bestonden
er geen gevulde voorraadkasten. De
oernlens ging over het algemeen
pas voedsel zoeken op het mornent
dat hij hcnger kreeg. In onze he-
dendaagse maatschappij wordt ons
verteld dat we de dag moeten begin-
nen met een goed ontbijt om ons
l ichaam optimaàl te laten Í 'unctione-
ren, maar toch zijn er veel mensen
die dan geen hap door hun keel

krijgen. Ëigenlijk is dat een nor-
maal, natuurlijk verschijnsel. "

Waar de auteurs - die hun boek
schreven voor collega's en klanten -

geen rekening mee hadden gehou-
den, is dat het boek Oergonclisch
genieten rnassaal aftrek vindt onder
de gewone consument. Ze hopen nu
dat Nederland de leefstijl net zo
gretig gaat oppikken als in de Ver-
enigde Staten gebeurt. oervoeding
zou daar al hot zijn. Yvonne van
Stigt: ,,We zien steeds meer aanhan-
gers die de,ze manier van eten vol-
gen." Wie zichzelír 'oedt met purc,
biologische producten wordt vol-
gens de therapeute beloond met

1 onder andere een pïattc, rust ige

\ i :ulk. een gezorrd l ibido en een

i goede weerstan<i regen virttssen en
bacteriën. Dat bl i jkt uit  onderzoeks-
resirlt;rtcn in zolvel Nedcrland ais de
Vcrenigde Staten. Van Stigt: ,,Veel
mensen t 'e r l iczen ook gewicht,
maar het belangrijkste voor ons ls
datje gezond en f i t  wordt."

lln dat doe je volgens de thera-
peute door je levenssti j l  te verande-
ren en te lciezen voor veel groenten,
f 'u i t ,  no ten ,  zaden cn  heer l i i l<e  v is - .
vlees- en kipgerechten. Producten
die niet (altijd) geschikt zijn voor de
nrens verschi. jnen niet meer op l tet
menu. Denk aan paprika, melk,
toniaat, soja, peulvruchten en
brood. Dat laatste schijnt nog het
moeilijkst te zijn, maar zit volgens
de therapeute vooral russen de oren.

,,Mensen kunnen daar echt ver-
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