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Vrome christenen die veertig dagen op water, 
brood en gebed leven: het lijkt iets uit een ver 
verleden. Maar toch maakt het vastenconcept 
stilaan weer opgang. Steeds meer mensen ban-

nen één ‘moderne verslaving’ tijdelijk uit hun leven. 
Veertig dagen zonder vlees, zonder suiker, zonder kof-
fie, zonder alcohol of zonder Facebook - maar liefst niet 
allemaal tegelijk. Wij konden niet achterblijven en be-
sloten bijna zes weken geen druppel alcohol aan te ra-
ken. Een interessant experiment, dat spontaan enkele 
vragen opriep: Zouden we er nog bijhoren op feestjes? 
Zouden de kilo’s eraf vliegen? En vooral, zou het ons 
lukken? 

Dag 1
Wijn bij het eten, een glas cava op een receptie, 
een biertje in je luie zetel thuis. Bij elke gelegen-
heid past wel een drankje. Zelfs op een traditioneel 
Vlaams eetfeest ontsnap je er blijkbaar niet aan...  
Mijn tafelgenoten sippen lustig van een fles witte wijn, 
ik slurp zo fier als een gieter van een glas water. Met 
elke slok voel ik me gezonder worden - wat moet dat 
over veertig dagen niet zijn? «Het is nochtans niet bewe-
zen dat een alcoholvrije maand een meetbaar verschil 
maakt», doorprikt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) 
de hoge verwachtingen. «Slecht zal zo’n vastenperiode 
niet zijn, zeker niet, maar verwacht ook geen wonde-
ren.» «De effecten van alcohol werken eerder door op 
lange termijn», legt diëtiste Wendy De Munter (Compass 
Group) uit. «Het heeft geen zin om de hele tijd onge-
zond te leven, en tussendoor één maandje te vasten ter 
compensatie.» 
Wel is het zo dat je al heel snel minder zin zal heb-
ben in alcohol, benadrukt De Munter. «Als je bepaalde 
voeding of drank bant, heeft het lichaam daar vrij snel 
minder behoefte aan. Een alcoholvrije periode kan dus 
een mooie aanzet zijn om ook achteraf minder te gaan 
drinken.» 

Dag 10
In de eerste tien dagen moet er links en rechts eens een 
glas wijn worden afgeslagen, maar het alcoholduivel-
tje houdt zich redelijk koest. Tot op dag tien. Na een 
drukke werkdag gaan we met drie collega’s nog even 
op café. Pas een half uur later, op de trein, besef ik dat 
ik daarnet onbewust een glas witte wijn heb besteld -  
én opgedronken. Wat een uitschuiver! Net zoals de 
vrouwen uit de Eén-serie ‘Loslopend Wild’, lijk ik wel 
vergroeid met mijn wit wijntje. «Toch wel een vreemd 
verhaal», grinnikt Jan Tytgat. «Je bent je blijkbaar niet 
erg bewust van wat je op café bestelt. Het toont aan hoe-
zeer alcohol een gewoonte is geworden.» «Vergelijk het 
met mensen die tijdens het tv-kijken automatisch naar 
de nootjes grabbelen. Ze denken er bijna niet meer over 
na», zegt Wendy De Munter. «Gewoontes afleren, dat is 
het moeilijkste aan een dieet of nieuwe levensstijl. In 
jouw geval ben je het zodanig gewend geraakt om een 
glas wijn te bestellen. Die automatische piloot moet je 
leren uitschakelen. Nog voor je het café instapt, moet je 
bewuster nadenken over wat je die avond zal drinken. 
Dan zal het veel makkelijker zijn om dat eerste glas af 
te slaan.» 

Dag 17
De week kom ik makkelijk alcoholvrij door, in het 
weekend ligt dat anders. Tijdens een vrijdags etentje bij 
de Italiaan kijk ik verlekkerd naar de rode wijn van mijn 
tafelgenoot. Een dag later, bij vrienden, blijven mijn 
ogen aan de gin-tonics kleven die iedereen als aperitief 
krijgt. In de plaats daarvan neem ik nog maar eens een 
cola, en dat terwijl ik eigenlijk geen liefhebber ben van 
frisdrank. Maar een spuitwatertje is ook zo saai… «Ei-
genlijk vervang je de alcohol door een echte suikerbom, 
wat zeker geen verbetering is», constateert Wendy De 
Munter. «Je drinkt meer frisdrank dan normaal, dus zal 
je evenveel calorieën binnenkrijgen als in een maand 
mét alcohol.» 
Ben je dan beter af met een glas wijn, dan met een glas 

cola? «Eigenlijk wel», zegt ook Jan Tytgat. «In wijn zitten 
antioxidanten, die je beter wapenen tegen hart- en vaat-
ziekten. Af en toe een glas rode wijn heeft een gunstig 
effect op je gezondheid. Ik ben alleszins géén fan van 
frisdranken.» 
Maar gesteld dat je gesuikerde dranken links laat lig-
gen, val je dan af na veertig dagen zonder alcohol? «Een 
glaasje wijn komt overeen met anderhalf sneetje brood, 
een sterk bier zelfs met vier sneetjes», rekent de diëtiste 
uit. «Als je dagelijks twee glazen wijn drinkt of één sterk 
bier, betekent dat bijna een extra maaltijd per dag. Het 
kan dus wel zijn dat je een beetje afvalt.» Goed nieuws 
dus, al blijf ik het op dag 22 doodjammer vinden dat 
er geen witte wijn bij de verse sushi mag. Dat is zoals 
erwtjes zonder worteltjes, maar goed. 

Dag 28
Week vier gaat al heel wat vlotter, zoals diëtiste Wendy 
had voorspeld. Mijn lichaam is intussen helemaal ge-
wend aan het idee om alcohol te laten staan. Wat ons 
bij de vraag brengt of een gewone gezelligheidsdrinker 
het ook fysiek moeilijk kan krijgen tijdens een vasten-
maand. Jan Tytgat schudt van nee. «Ontwenningsver-
schijnselen manifesteren zich enkel bij een alcoholver-
slaafde, niet bij een modale burger. Hoogstens voel je 
een drang of ‘goesting’ om alcohol te drinken. Dat komt 
omdat alcohol een milde vorm van psychische afhan-
kelijkheid geeft, te vergelijken met nicotine en cafeïne. 
Het is een soort ‘hunkeren naar’: je hunkert naar een 
glaasje wijn, naar een sigaret of een kop koffie.» 
Maar wat gaat mensen nu het makkelijkst af - veertig da-
gen zonder alcohol of zonder chocolade? «Daar bestaan 
niet echt studies over, maar mijn aanvoelen zegt dat het 
vergelijkbaar zal zijn», antwoordt Tytgat. «Alcohol en 
chocolade - suiker - genereren dezelfde milde vorm van 
psychische verslaving.» Al valt alcohol wel makkelijker 
te ‘isoleren’ uit je dagelijkse gewoontes, merkt De Mun-
ter op. «Iemand die stopt met drinken of roken, doet dat 
op karakter. Die maakt een klik in zijn of haar hoofd en 
zegt: ik stop ermee. Maar je kan niet zeggen: ik stop met 
eten of drinken. Daarom is de keuze om van suiker af te 
blijven veel moeilijker. Want je moet elke dag opnieuw 
de juiste keuzes qua voeding maken, en dat vergt meer 
energie en wilskracht.»

Dag 32
De ene na de andere alcoholgelegenheid kabbelt voor-
bij. Dag 32: feestje bij de buren. Dag 33: uit eten met 
het werk. Dag 35: verjaardagsfeestje van een vriendin. 
Dag 38: eerste lenteterrasje van het jaar. En zo haal ik 
op water (en chocolade) de kaap van de veertig dagen. 
Afgezien van de blunder met het glas witte wijn, is 
deze alcoholvrije vasten best vlot verlopen. Misschien 
omdat ik me op overhand mentaal had ingesteld op 
een alcoholsabbat, en er niet halsoverkop ben inge-
vlogen. Nog een tip: hou een dagboek bij waarin je 
opschrijft wat je normaal gedronken zou hebben. Je 
zou ervan versteld staan hoeveel drank je op die kor-
te tijd naar binnen werkt, ook al ben je geen notoir 
drankorgel. De conclusie van het dagboek was alles-
zins confronterend: op veertig dagen tijd heb ik drie 
flessen wijn, een fles cava, drie cocktails, twee pintjes 
bier en een grappa laten staan. «Dat is ongeveer 4.000 
kcal», zegt Wendy De Munter. «Eén kilo komt overeen 
met 7.000 kcal, dus als je 4.000 kcal uitspaart is dat 
al een mooi begin van gewichtsverlies.» Ik ben inder-
daad een (heel. klein.) beetje afgevallen en heb meer 
energie, al kan dat ook door de eerste lenteprik zijn. 
Maar het mooist van al: mijn huid ziet er beter uit 
door op water en thee te leven. Bonus!

Dag 41
De veertig dagen zijn achter de rug. Wat zal ik van-
avond voelen bij mijn eerste glas alcohol, professor 
Tytgat? «Je zal er misschien nog meer dan anders 
van genieten. Maar dat is een puur subjectieve erva-
ring. Op objectief-wetenschappelijk vlak verandert 
er niets», voorspelt de toxicoloog. «Je lichaam zal 
straks geen andere symptomen vertonen dan wan-
neer je bijvoorbeeld vorige week nog had gedron-
ken.» 
Vrijdagavond, meidenavond. En er staat een heer-
lijk onchristelijke cosmopolitan op mij te wachten. 
De lichtroze combinatie van vodka, cointreau, veen-
bessensap en limoensap smaakt bijna goddelijk. 
Eerlijk? Die veertig dagen vasten zijn na één cock-
tail alweer een verre herinnering. Nee, dan dit. Dit 
is pas een Goede Vrijdag! 
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Weg met de fles
Veertig dagen zonder vlees, chocolade 

of alcohol: je telt tegenwoordig pas 

mee als je een vastenperiode inlast. 

Metro deed de test en bleef veertig 

dagen van de fles.
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