
Hoe vermijd je de meest voorkomende fouten bij een ketogeen 
dieet? 
Keto op de JUISTE manier! 

Dirty keto versus een zuiver ketogeen dieet 

Wanneer je overweegt om een belangrijke verandering door te voeren in levensstijl, moet je eerst  
zoveel mogelijk onderzoek doen. Het probleem met hippe diëten, zoals het ketogeen dieet, is dat 
de meesten onder ons verbluffende getuigenissen van beroemdheden lezen en er daarna meteen 
invliegen zonder er voldoende over na te denken en/of onderzoek te doen.

De trieste waarheid is dat de meeste mensen keto verkeerd doen. Als de resultaten dan niet 
volgen, stoppen ze ermee. Als het dieet goed gevolgd wordt, is het echter een duurzaam dieet 
voor de lange termijn. Maar als je het verkeerd doet, maakt het je hongerig en humeurig — een 
dodelijke combo die ervoor zorgt dat je er al gauw mee stopt.

Dirty keto dieet versus zuiver keto dieet  

Volgens Dr. Stephanie Estima doen zij die zonder nadenken de hype volgen aan een 'dirty' keto 
dieet.

Het algemene uitgangspunt van het keto dieet is dat je grote hoeveelheden vet, een matige 
hoeveelheid eiwitten en een kleine hoeveelheid koolhydraten moet consumeren. In principe klinkt 
dit vrij eenvoudig, toch? Maar in de praktijk doen mensen het heel vaak fout.

Een van de grootste klachten van het ketogeen dieet is dat je na 2 tot 3 weken nog steeds honger 
hebt, ongeacht de hoeveelheid vet die je consumeert. Daar kunnen vele redenen voor zijn, maar de 
meest voorkomende boosdoener is ons 'microbioom' (dat zijn de miljarden goede en slechte 
bacteriën die in onze dikke darm leven).

We moeten gezonde en ontstekingsremmende voedingsmiddelen innemen die het menselijke 
microbioom voeden. Een goed samengesteld ketogeen dieet voldoet aan deze eisen.

Wanneer je fouten begint te maken, komt het verlangen naar koolhydraten terug en voor je het 
goed en wel beseft, is je dieet in duigen gevallen en voel je je een mislukkeling.

Als je dit al eerder hebt meegemaakt, wanhoop dan niet — de meesten onder ons hebben al 
minstens één keer de brui gegeven aan hun dieet. Dit is namelijk hoe de business van het 
gewichtsverlies werkt — door te voorkomen dat je maximale resultaten behaalt, blijf je voor altijd 
hun speelbal. Zelfs als je de kilo's hebt verloren, komen die er waarschijnlijk gemakkelijk weer bij, 
omdat je niet de nodige vaardigheden en kennis hebt ontwikkeld om je droomgewicht te kunnen 
behouden.
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