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Op bezoek in Leende, het Nederlandse dorpje dat collectief gelukkiger werd door anders te gaan eten

“We worden
missionarissen,
we gaan dit
uitrollen over
het hele land”
Zaden, noten, wortelfriet en bloemkoolrijst: het Nederlandse dorp Leende zette het vijf jaar geleden gezamenlijk op de menukaart. Twee artsen overtuigden de dorpelingen om hun bourgondische leven op te geven en zich
over te geven aan een dieet van koolhydratenarm voedsel
en gezonde vetten. Vandaag willen ze met hun succesverhaal het hele land overtuigen. Wij gingen op bezoek
in ‘GezondDorp’.
TEKST: Stijn Janssen / BEELD: Bert De Deken
Leende is een dorp van amper 4.500
zielen in de provincie Brabant, in de
schaduw van de grootstad Eindhoven.
Vanuit Turnhout ben je er in een halfuurtje. Net als in zoveel Nederlandse
petieterige dorpen zie je er nauwelijks
hoogbouw en veel nette straten met
aan weerskanten rijen van dezelfde
woninkjes. Alleen de kerk steekt boven
het maaiveld uit.
Na twee maanden geduldig wachten
hebben we hier in de Dorpsstraat eindelijk een afspraak met sportarts Hans
van Kuijk, verbonden aan het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Van Kuijk is uitgegroeid tot een van de bekendste artsen
van Nederland. Hij en zijn collega-huisarts Norbert van den Hurk slaagden er
op redelijk spectaculaire wijze in om
hun beider geboortedorp in de ban te
brengen van een low carb high fat-dieet.
Zeg maar: het eten van koolhydratenarm voedsel en gezonde vetten.

De derde helft
Hans van Kuijk (54) herinnert zich
nog perfect het moment waarop het tot

hem doordrong dat er iets mis was met
de levenswijze van de dorpelingen. In
juni 2016 woonde de sportarts een bijscholing voor artsen uit de regio bij.
“We kregen de vitaliteitscijfers te zien
van Leende. De cijfers hadden betrekking op overgewicht, risico op hart- en
vaatzieken, diabetes en het gebruik van
medicatie. De resultaten werden vergeleken met de landelijke gemiddelden.
Ons dorp scoorde veel minder goed. Zo
lag het aantal dorpelingen dat met
overgewicht kampte 5% hoger dan het
gemiddelde.”
“Maar”, zo gaat de arts verder, “uit een
volgende slide bleek dat de Leendenaren het op het vlak van sportactiviteit
veel beter deden. Het overgewicht lag
dus niet aan een gebrek aan beweging.
De oorzaak moest dan wel te maken
hebben met voeding. Veel mensen denken dat je afvalt door veel te bewegen.
Dat is niet zo. Leende is een heel actief
dorp met een goed draaiende tennis- en
voetbalclub. Maar er hoort altijd ‘de
derde helft’ bij: na de wedstrijden
wordt er steevast een biertje gedronken. We zijn ook een katholieke gemeenschap, die meer dan onze calvinistische landgenoten geniet van de geneugten van het leven. We vieren hier
uitgebreid carnaval. De Vlaming zal het
nog beter doen, maar wij vinden onszelf ook bourgondiërs.”
Slechte voeding dus: dat was the problem to the answer. Dat verbaasde Van
Kuijk niet. Als sportarts was hij al meer
dan tien jaar betrokken bij de revalidatie van patiënten na een hartinfarct. “Ik
merkte al die jaren dat ik nauwelijks
succes boekte bij zwaarlijvige patiënten”, vertelt hij. “Ik hanteerde consequent de ‘Schijf van Vijf’, de voedingsvoorschriften die hier door de Gezondheidsraad worden voorgeschreven (in
Vlaanderen bekend als de voedselpiramide, red.). Die voorschriften gelden hier

Leende: zijn kerk,
zijn velden, zijn
succesverhaal dat
ook de rest van
Nederland begint
te inspireren.

Pascale
Naessens:
“Hopelijk
gebeurt dit ook
eens bij ons”

Dokter Hans
van Kuijk:
“Er is nu meer
verbondenheid.
Het dorp is meer
dorp geworden.
Daar ben ik trots
op.”

al decennialang. Maar ik zag dat mijn
patiënten hun dikke buik niet kwijtraakten of dat hun suikerziekte niet
afnam. Ik begon te twijfelen aan de
voorschriften.”

‘The Real Meal’
Het gezondheidsprobleem zat de
sportarts nog dichter op de huid: hij
kampte zelf al een tijdje met een buikje.
“Ik was voor mijn 40ste een magere
spriet. Er kwam geen grammetje bij,
ook al at ik als een bootwerker. Ik heb
altijd veel gesport en at hartstikke vetarm. Maar richting mijn 40ste begon ik
een buikje te kweken, had ik een te hoge bloeddruk, te veel cholesterol en het
begin van suikerziekte. Nochtans deed
ik alles volgens de richtlijnen van de
Gezondheidsraad. Ik dacht dat die
regels wetenschappelijk onderbouwd
waren. Ik ben ze gaan onderzoeken en
kwam tot de vaststelling dat ze helemaal niet onderbouwd zijn.”
Nog in die periode kwam Van Kuijk in
de ban van het boek The Real Meal Revolution van de Zuid-Afrikaanse bewegingswetenschapper Tim Noakes. “Hij
is een wereldberoemd onderzoeker en
was ook een ultramarathonloper. In de
jaren tachtig stimuleerde hij juist het
eten van koolhydraten voor een sportprestatie. Maar daarmee had hij diabetes 2 ontwikkeld. Nu las ik in zijn boek
het tegenovergestelde. Hij pleitte voor
low carb, high fat: juist weinig koolhydraten en veel natuurlijke vetten. Maar
ook vooral terug naar niet-geïndustrialiseerde voeding, naar ambachtelijke
producten van de kleine boerderijen
met eenvoudige bereiding.”
Van Kuijk besloot zelf het eerste proefkonijn te worden. ‘Het kostte me anderhalf uur meer om mijn boodschappen
in de supermarkt te doen. Ik las nauwgezet alle etiketten. Maar het had resultaat. Ik woog 101 kilo, maar in zes
maanden tijd was ik 16 kilo kwijt: buikje weg, bloeddruk weer normaal en
geen medicijnen meer.”
Pillen induwen
Terug naar die bewuste dag in 2016
tijdens de bijscholing en de verontrustende slides. “Ik zat naast onze huisarts
Norbert van den Hurk en stootte hem
aan. ‘Dat doen we niet goed’, zei ik hem.
Ik nodigde hem uit om bij mij te komen
te eten en liet hem proeven van onze
koolhydratenarme maaltijden. Zo heb
ik hem kunnen overtuigen. ‘Je duwt
er altijd maar meer pillen in, maar de
patiënten worden niet beter. Ga je daar
mee door tot je pensioen?’ Toen is ook
ons plan gegroeid om iets voor het dorp
te doen.” Dat die beslissing om ‘iets

voor het dorp te doen’ het leven van de
Leendenaren grondig zou omgooien,
beseften ze toen nog niet.
Voor hun eerste infoavond in het zaaltje van het café naast de kerk daagden
al 150 belangstellenden op. Voor een
tweede avond weken de dokters uit
naar de conferentiezaal van een hotel
naast de snelweg. “We hadden 500
stoelen klaargezet, maar dat was nog te
weinig”, vertelt Van Kuijk. “Ik trok er
zelf met de fiets naartoe en zag de dorpelingen allemaal uit het dorp fietsen.
Wat is hier aan de hand? Verdomme, ze
gaan naar onze infoavond!”
Voor het pilootproject, dat Van Kuijk
en Van den Hurk de pragmatische titel
GezondDorp hadden gegeven, schreven 250 mensen zich in. Maar het aantal dorpelingen dat deelnam aan het
dieet schatten ze toen al op meer dan
duizend, of één op de vier Leendenaren. De deelnemers aan het pilootproject kregen een vertaling van het
boekje van Noakes met recepten en lieten zich om de drie maanden onderzoeken. “We zagen meteen grote verschillen ontstaan”, vertelt Van Kuijk.
“Mensen die te zwaar waren, verloren
een flink aantal kilo’s. Er waren geen
strikte richtlijnen. GezondDorp propageert eigenlijk ook geen dieet, maar
een verandering van leefstijl.”

Toast wegmoffelen
In een bocht aan de Dorpstraat baat
Madonna Leurs de bed and breakfast
De Spiering uit. De flamboyante zestiger was een van de eersten die viel voor
het project van de twee artsen. “Nadat
ik gestopt was met roken, was ik 20 kilo
bijgekomen”, vertelt ze. “Ik wou afvallen. Ik ging naar de lezing van Hans en
Norbert. In hen hadden we wel vertrouwen. Ik besloot het een kans te
geven, en het werkte. Ik bruiste van de
energie en vloog door het huis. En het
leuke was dat ik ook nog afviel! Ik werd
zelfs té mager. Ik woog nog 57 kilo, wat
voor mijn 1m73 te weinig was. Ik ben
nu bewust tien kilo bijgekomen.”
“Heel het dorp was ermee bezig”, gaat
Madonna verder. “Samen met een oud
schoolvriendinnetje zijn we een praatgroep gestart waarin we recepten uitwisselen en praten over onze problemen. En ons GezondDorp werd bekend
in heel Nederland. We haalden alle
kranten en zijn op alle televisiezenders
geweest. Ik denk dat de artsen het halve land gestimuleerd hebben.”
Vandaag volgt Madonna nog steeds
het dieet, maar niet meer zo rigoureus
als vijf jaar geleden. “Werd ik vroeger
bij iemand uitgenodigd, dan moffelde
ik het toastje weg en at ik alleen wat er-

“Ik word regelmatig in Leende uitgenodigd om lezingen te geven”, zegt
Pascale Naessens, in Vlaanderen de
bekendste promotor van koolhydratenarm voedsel en gezonde vetten.
“Als je er bent, merk je dat iedereen
in het dorp elkaar aansteekt. Het
sociale leven is erop verbeterd. Het
dorp is een positieve spiraal terechtgekomen. In Leende zie je in de
praktijk wat gezonde voeding teweegbrengt.”
Of Naessens iets dergelijks ook in
Vlaanderen ziet gebeuren? “Ja”, zegt
ze. “Dat zou heel fijn zijn. Het kan
snel omkeren. Je hebt zoals in Leende maar een sportarts en een huisarts nodig en je bent vertrokken. Alleen moeten we dus de deskundigen
vinden die zich daar achter scharen.
Je hebt artsen nodig die eerst alle
mogelijkheden uit gezonde voeding
halen en pas dan medicijnen gaan
voorschrijven. Dat is pas echte gezondheidszorg. Zo’n mensen vind je
in Vlaanderen minder. Hier durven
ze zelfs niet snel zeggen dat mensen
moeten oppassen met wat ze eten.
‘Het is het nog het enige wat hen
rest in coronatijden’, hoor je dan.”

Snackbar-uitbater
Peter Klumpkens:
“Vroeger
verwerkten we in
een week vijftien
kroppen sla, nu
meer dan vijftig.”

Willem Smetsers
van de
plaatselijke
supermarkt:
“Ik moest er
wel op inspelen.
Vandaag heb ik
zelfs meer
klanten dan
vroeger.”

op lag. Ik was echt fanatiek. Vandaag
bewandel ik een middenweg. Ik eet
alleen op zondag friet. En vanavond
gaan we uit eten, dan ga ik ook niet
moeilijk doen. Maar het is een ommekeer in mijn leven geweest.”

Eigen groenten kweken
We rijden Leende uit en begeven ons
naar buurdorp Cranendonck. Onder
het afdak van een voormalige boerderij
staat Hugo Greefhorst ons op te wachten. Hij is penningmeester van de Stichting GezondDorp, een organisatie die
de overbevraagde dokters tal van randactiviteiten uit handen heeft genomen.
Zo organiseren ze jaarlijks een belevingsmarkt waarop Pascale Naessens,
de Vlaamse promotor van het koolhydratenarm dieet, meermaals te gast
was. Hugo is ook medeoprichter van
Herenboeren De Groote Heide, nog een
opvallend initiatief in de schoot van
GezondDorp.
“Als je gezond wil eten, moeten er ook
gezonde producten voorhanden zijn”,
vertelt Hugo. “Daarom zijn we vorig
jaar met onze eigen boerderij begonnen. In tien tuinen kweken we vijftig
soorten groenten. Het is een coöperatieve met 200 leden die elk 2.000 euro
geïnvesteerd hebben. Een boer is bedrijfsleider, maar vrijwilligers steken
honderden uren in het kweken van seizoensgroenten. Iedere zaterdag kunnen onze leden de oogst van de week
ophalen. We voeden zeker 400 monden.”
Ook Hugo is meegezogen in het
GezondDorp-verhaal. “Het was een
community die begon te zoemen”, zegt
hij. “Ik ben meegegaan in de flow van
het dorp en mee enthousiast geworden.”
Belgische mayonaise
Als we Leende terug binnenrijden,
slaat de klok van de Sint-Petrus’-Bandenkerk twee uur. Onze maag knort;

hoe kan het anders na al dat gepraat
over eten. We stappen ’t Klumpke binnen, een patatkraam die al 37 jaar
wordt uitgebaat door Peter Klumpkens.
De chef-kok schuift ons twee menukaarten onder de neus: een gewone
kaart die al jaren meegaat, en een kaart
‘GezondDorp’ met aangepaste gerechten. Hij raadt ons zijn GezondDorpsalade aan.
“Een aangepaste versie van onze bestaande Klumpkesschotel”, legt hij uit.
“Die bestaat uit een kleine salade, friet
en een broodje hamburger. De friet en
het broodje hebben we weggelaten. De
salade hebben we uitgebreid met feta,
ajuin, tomaat, olijven en worteltjes.
Voor de curry gebruiken we nu Belgische mayonaise waar nul koolhydraten
in zitten. Vroeger verwerkten we in een
week vijftien kroppen sla, nu meer dan
vijftig. Als uitbater van een snackbar
heb ik GezondDorp nooit gezien als een
bedreiging, eerder als een uitdaging. Er
zijn geen klanten weggebleven, het is
alleen maar drukker geworden.”

Extra klanten
Op de terugweg stoppen we nog even
in de plaatselijke Plus-supermarkt, al
zeventien jaar uitgebaat door Willem
Smetsers. Hij leidt ons naar zijn koeling
met Griekse volle yoghurt. “Ik wist vijf
jaar geleden niet wat er gebeurde”, zegt
hij. “Normaal verkocht ik 35 emmers
Griekse yoghurt per week; nu zijn het
er 700. We hebben ook heel speciale
zaken moeten opnemen in ons assorti-

“Er waren geen strikte
richtlijnen. GezondDorp
propageert eigenlijk
ook geen dieet, maar
een verandering van
leefstijl.”

ment, zoals psylliumvezels. Ik had er
nog nooit van gehoord. Het is een supplement dat gebruikt wordt in recepten
met weinig koolhydraten. Ik heb er een
leverancier voor moeten zoeken.”
Vandaag heeft het warenhuis een speciaal rek vol met koolhydratenarme
producten. “Ik was in het begin best wel
angstig”, zegt Smetsers. “Ik vreesde een
deel van mijn assortiment niet meer
aan de man te kunnen brengen. Ik verkocht minder brood, snoep en chips. Ik
moest er dus wel op inspelen. Heel de
regio kwam hier winkelen. Jullie zijn
toch van het GezondDorp? De mensen
verwachten die zaken hier. De winkel
heeft er niet onder geleden. Ik heb zelfs
extra klanten gekregen.”
Hans van Kuijk schat dat vandaag
nog 1.500 dorpelingen mee zijn met
GezondDorp. “Het leeft nog steeds in
Leende. Er is een grotere bewustwording gegroeid over onze eet- en levenswijze. En er is meer verbondenheid. Het
dorp is meer dorp geworden. Daar ben
ik trots op.”
Over de resultaten wil hij zich niet uitspreken zolang er geen wetenschappelijk onderzoek naar gevoerd is. “Maar ik
heb het gevoel dat ik minder dorpsgenoten zie bij de hartrevalidatie”,
geeft hij aan. “Mijn buikgevoel zegt dat
de Leendenaren nu gezonder leven.
Eerst was ik een eenzaat, een zonderling. Nu is Norbert van den Hurk uitgeroepen tot ‘leefstijlarts van het jaar’ en
werken we niet meer in de marge. Het
ziekenhuis waarmee we samenwerken
heeft het concept in zijn beleid opgenomen.”
Recent verscheen het boek Van
GezondDorp naar GezondLand, met de
twee artsen als co-auteurs. “We worden
missionarissen”, lacht Van Kuijk bij het
afscheid. “We gaan dit uitrollen over
het hele land.”
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Van GezondDorp naar GezondLand, Sanne
van der Zanden & Cora Hoskens, Björnbooks,
20 euro

