
Er lijkt een sterk ver-
band tussen corona
en overgewicht te

bestaan. Volgens Diederik
Gommers, voorzitter van
de Nederlandse Vereniging
voor Intensive Care, is 80
tot 90% van de coronapa-
tiënten die op de intensive
care ligt te zwaar. Afvallen
kan dus echt helpen. Af-
slankcoach drs. Oscar
Helm vertelt hoe je dit
tijdens de lockdown voor
elkaar krijgt.

Volgens Helm is afvallen
voor 80% afhankelijk van
wat je eet en voor 20%
afhankelijk van beweging.

Beweeg je al heel veel, dan
heeft meer bewegen nau-
welijks effect. Beweeg je
helemaal niet of weinig,
dan kun je vrij snel effect
merken als je gaat sporten. 

De afslankcoach raadt
HIIT (High Intensity Inter-
val Training) aan: „Om de
dag twintig minuutjes
beuken werkt zeker.” Voor-

beelden van deze trainin-
gen, waarbij je periodes van
intense activiteit afwisselt
met momenten van rust, zijn
online veelal gratis te vin-
den. Mensen die net even
iets meer willen, kunnen
daarnaast proberen te
sporten voor de eerste
maaltijd, zo verbrand je nog
meer vet. Houd daarbij wel
in de gaten of je lichaam het
aankan en ga als beginner
bijvoorbeeld niet gelijk veer-
tig minuten heftig trainen.

Wat betreft voeding stelt
Helm dat je in lockdown
prima je ontbijt kunt over-
slaan. „Als je veel thuiszit
heb je een ontbijt meestal
niet nodig, je verbrandt
immers veel minder energie
dan anders.” De calorieën
die je daarmee overslaat,
haal je gedurende de dag

niet meer in. Kan je echt
niet zonder, ontbijt dan met
eiwitten, die verzadigen het
meest. Denk bijvoorbeeld
aan een omelet of zalm.
Brood daarentegen is eet-
lust stimulerend en kun je
beter pas later op de dag
nemen.

Wil je snel wat kilootjes
kwijtraken zonder strenge
dieetboeken en ingewikkel-
de recepten, probeer dan
intermittent fasting, zegt de
afslankcoach. Ga pas vanaf
12.00 uur in de middag eten
en stop na 20.00 uur ’s
avonds. Omdat je lichaam
op een gegeven moment
verzadigd is na een maaltijd,
zul je niet oneindig veel eten
in dat tijdvenster. 

Er is een kleine groep
mensen die door intermit-
tent fasting zoveel honger

krijgt dat ze juist naar sui-
kerrijke producten grijpt.
Volgens Helm is dat vooral
een kwestie van wennen.
Uiteindelijk eet je een stuk
minder dan iemand die de
hele dag door eet. Zo krijg
je zonder al te veel moeite
dagelijks een paar honderd
calorieën minder binnen.
Houd dat een tijdje vol en
dan vliegen de kilo’s er
haast vanzelf af.

IN LOCKDOWN WAT KILO’S KWIJTRAKEN 

Zalm als
ontbijt is
volgens
afslank-
coach
Oscar Helm
een gezond
alternatief
voor brood. 
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Wat kun je doen om sterker te staan als je besmet
wordt met het coronavirus? In deze rubriek elke
dag adviezen van experts. Vragen of ideeën: 
mail naar m.schoolenberg@telegraaf.nl


