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Redactioneel

I
s bewegen nou eigenlijk vermoeiend of krijg je 
er juist energie van? In mijn geval: allebei! 
Alhoewel ik mezelf nooit als sportief, laat 
staan atletisch heb gezien, loop ik zeker alweer 

een jaar of vijftien, minstens twintig kilometer per 
week hard. Nou ja, hard… laten we zeggen, ik jog. 
 
Applaus! Nee hoor, helemaal niet nodig. Ik vind het 
geen straf, ik voel me er goed bij. Maar komt dat omdat 
ik consequent mijn rondjes ren, of doe ik dat omdat ik al 
lekker in mijn vel zit? Ik ken bijvoorbeeld iemand die flink te 
zwaar is en met droge ogen zegt dat hij helaas niet met behulp 
van beweging aan zijn gewicht kan werken vanwege zijn slechte 
knieën... Is het met leefstijl en gezondheid een beetje hetzelfde als 
bij de vraag: wat was er eerder, de kip of het ei? 

Het thema van deze editie van Voeding Nu is: Leefstijlgeneeskunde. 
Aandoeningen voorkomen door gezond te leven, kan dat? Is leefstijl(genees-
kunde) een manier om medicijnen te vervangen? “Nee, zeker niet”, meent cardio-
loog Tom van Loenhout, voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg, “maar gezonde voe-
ding en voldoende beweging helpen wel om ouder te worden en langer fit te blijven.” 
Zelf neemt hij in ieder geval zoveel mogelijk de fiets en de trap, zo vertelt hij in een in-
terview vanaf pagina 8, “want, alle beetjes helpen.” 

Verderop in dit nummer een artikel over een onderzoek naar leefstijl en diabetes type 
2. Hoewel er consensus bestaat over het belang van leefstijlmanagement, educatie en 
ondersteuning van diabeteszelfmanagement, staat medicatie vaak centraal in de behan-
deling van diabetes type 2. De Nederlandse Stevenshof pilotstudie laat zien dat het be-
reiken van diabetesremissie met leefstijlinterventie mogelijk is bij een langere ziekte-
duur, maar dat de onderliggende pathologie slechts minimaal wordt beïnvloed. 

Voor columniste Michelle Vrij is het duidelijk. Nadat zij met vermoeidheidsklachten 
naar de huisarts was geweest, besloot ze geen pillen te nemen maar weer te gaan dan-
sen. Beweging, daar knapt een mens van op. Ontspanning door inspanning. Voor mij 
persoonlijk zit het leuke van hardlopen ook grotendeels in de beloning achteraf: het 
voldane gevoel dat ik dan heb of dat ik daardoor best eens wat lekker ongezonds kan 
nuttigen. Zo liep ik onlangs op een zaterdagavond, zomaar met duizenden anderen, 
een halve marathon door het centrum van Antwerpen. Dat was op zich al een feest! 
Maar natuurlijk gingen we na afloop gezellig een pintje pakken. Het is toch niet voor 
niets dat ze zeggen: Proost, op je gezondheid!  

Angela Jans 
Hoofdredacteur
angelajans@aleapublishers.nl

Cardioloog  
Van Loenhout 
over voeding  
in de zorg

8

Kip of het ei?

‘Een goede leefstijl 
maakt dat je 85 

wordt in plaats van 
80, of  dat je geen 
hartinfart krijgt’
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Interview
Kennis en tools over leefstijlverbetering 
een essentieel onderdeel maken van het 
zorgstelsel, dat wil Tom van Loenhout, 
cardioloog en voorzitter van de Alliantie 
Voeding in de Zorg. Bijvoorbeeld door 
dietisten met zogenoemde prehabilita-
tieprogramma’s standaard in te zetten 
rond een operatie. Want: “Het integreren 
van gezonde voeding en leefstijl in het 
gesprek met patiënten, kan absoluut ef-
fect hebben op het beloop van een ziek-
te en op de kwaliteit van leven.” 

6 en 7%
steeg de online verkoop van 
resp. fruit en groenten door 

nudging

15.000 m2

is het oppervlak van de indoor 
farm van PlantLab na uitbreiding

€40 miljoen
groeigeld voor waterflesjes  
met geur van merk air up

26 van de 350
grootste food-bedrijven hebben 

doelen die in lijn zijn met het 
klimaatakkoord

12,9%
steeg de omzet biologische 
producten in de supermarkt  

in 2020

Doet leefstijl ertoe na kanker?
Darmkanker staat wereldwijd op de der-
de plaats van meest voorkomende vorm 
van kanker bij mannen en vrouwen. Het 
is algemeen bekend dat leefstijl, waaron-
der voeding, een belangrijke rol speelt bij 
het ontstaan van darmkanker. Maar een 
antwoord op de vraag of een patiënt het 
verloop van zijn/haar ziekte positief kan 
beïnvloeden door gezonder te leven 
moeten we tot nu toe schuldig blijven. 

Het effect van leefstijlinterventie
Hoewel leefstijlinterventies kunnen lei-
den tot remissie van diabetes type 2, is 
het onduidelijk in hoeverre remissie de 
onderliggende pathofysiologie van de 
ziekte verandert. De Nederlandse 
Stevenshof pilotstudie laat zien dat het 
bereiken van diabetesremissie met leef-
stijlinterventie mogelijk is bij een langere 
ziekteduur, maar dat de onderliggende 
pathologie slechts minimaal wordt beïn-
vloed. Zelfs wanneer diabetesremissie 
wordt bereikt, moeten patienten de leef-
stijltherapie blijven volgen. 

Plantaardig(er) ook bij de diëtist?
Een plantaardig eetpatroon lijkt geschikt 
als duurzame interventie bij overgewicht, 
zeggen literatuur en experts. Moet hier 
meer aandacht voor komen in de diëtis-
tenpraktijk? “De wetenschappelijke con-
sensus is kraakhelder: eet meer plant-
aardig, minder dierlijk”, stelt diëtist 
Lobke Faasen. Jaap Seidell, hoogleraar 
Gedragswetenschappen, Voeding en 
Gezondheid: “De belangrijkste determi-
nant bij gewichtsverlies is wat mensen 
het langste kunnen volhouden, en dat is 
per persoon heel verschillend.”
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Tekst: Julia van der Zande 

Voedselwaakhond foodwatch riep tien su-
permarktketens (die samen 90% van het 
marktaandeel uitmaken) op om een leef-
tijdsgrens van achttien jaar te implemente-
ren op energiedrankjes. De ketens staan 
hiervoor open, mits alle supermarkten 
meedoen. Ook de meeste consumenten 
vinden een leeftijdsgrens een prima idee, 
blijkt uit marktonderzoek onder 1036 res-
pondenten. 80% is voor, 14% staat er neu-
traal tegenover en 6% is tegen. 

Vraag is nog wel wie de implementatie gaat 
regelen. Supermarkt Spar kijkt hiervoor 
naar het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL), waar de su-
permarktketens branchebrede afspraken 
kunnen maken. Maar CBL laat aan food-
watch weten geen rol in de discussie over 
energiedrankje te hebben. Volgens de bran-
chevereniging mogen zij daar geen uitspra-
ken over doen. Foodwatch ziet dat als ex-
cuus om onder hun verantwoordelijkheid 
uit te komen.

Vomar, Albert Heijn, Dirk en DekaMarkt 
vragen om wetgeving via de overheid. Maar 

Supermarkt wil leeftijdsgrens energiedrank
Tien grote supermarkten staan, net als de meerderheid van de consumenten, open voor  

een leeftijdsgrens van achttien jaar op energiedrankjes, maar wie gaat dat regelen?

volgens Foodwatch lijkt het erop dat de su-
permarktbranche in eerdere onderhande-
lingen met de staatssecretaris een nationale 
leeftijdsgrens voor energiedrankjes juist 
heeft tegengewerkt. Dat ze nu toch om 
wetgeving vragen, vindt Foodwatch opmer-
kelijk. De organisatie heeft de staatssecreta-
ris van Volksgezondheid via een brief opge-
roepen werk te gaan maken van de 
wetgeving.

Het maakt Foodwatch niet uit via welke 
weg het gebeurt, als het maar gebeurt, al-
dus het persbericht van de organisatie. 
Campaigner Elif Stepman: “De tijd van de 
verantwoordelijkheid naar elkaar door-
schuiven is voorbij. Consumenten willen 
een leeftijdsgrens op energiedrankjes. Het 
ministerie wil het. De supermarkten willen 
het nu ook. Wie gaat de kar trekken?”   

Supermarkt Vomar gaat hier overigens niet 
op wachten en implementeert binnenkort 
alvast een leeftijdsgrens van veertien jaar. 
Daarmee volgt de keten Aldi en Lidl die 
deze grens hanteren sinds in 2018 werd 
onderhandeld over een leeftijdsgrens aan 
de kassa. Aanleiding was toen onder meer 
een alarm van kinderartsen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie waar-
schuwt al sinds 2014 dat de consumptie 
van energiedrankjes vooral bij jongeren 
(vanwege hun lagere gewicht) een gevaar 
kan vormen voor de gezondheid. De grote 
hoeveelheden cafeïne in de drankjes kun-
nen leiden tot hartritmestoornissen, slaap-
problemen en nierfalen.  

Daarvoor pleiten tien Europese consumen-
tenorganisaties, waaronder de 
Consumentenbond. Het huidige systeem 
van zelfregulering door de industrie werkt 
niet, aldus de vereniging. De betrokken or-
ganisaties verzamelden tachtig reclames uit 
tien  landen. Allemaal overtreden die de re-
gels die de levensmiddelenbranche zichzelf 
heeft opgelegd in de EU Pledge, een zelfre-
guleringsinitiatief van 24 grote 
levensmiddelenfabrikanten.

Sandra Molenaar, directeur Consumenten-
bond, zegt in het persbericht: “Dit onder-
zoek laat zien dat de sector niet tot zelfregu-
lering in staat is. De bedrijven leven hun 
eigen regels vaak niet eens na. Daar is ook 

Sancties tegen snoepreclames
De Europese Commissie moet met wetgeving komen om kinderen te 

beschermen tegen reclame voor ongezonde voeding.

geen enkele noodzaak toe, want sancties zijn 
er niet. Terwijl de criteria om te bepalen of 
een product gezond is al uiterst zwak zijn.”

De Consumentenbond wil een totaalver-
bod op online marketing voor ongezonde 
producten voor kinderen. Tv-reclames mo-
gen alleen tussen elf uur ’s avonds en zes 
uur ’s ochtends. Verder moeten bedrijven 
de criteria van de 
Wereldgezondheidsorganisatie gebruiken 
om vast te stellen of een product gezond is 
en er moeten maatregelen komen tegen 
kindermarketing op verpakkingen. 

Reclames voor ongezonde producten zor-
gen ervoor dat kinderen ongezonder gaan 

eten, aldus de Consumentenbond. Ze krij-
gen deze voorgeschoteld via tv, winkels, op 
straat en online. Influencers op YouTube, 
Instagram en TikTok spelen hier een grote 
rol in. Molenaar wil dat de Europese 
Commissie ingrijpt. “Het is gewoon on-
mogelijk voor kinderen om advertenties te 
negeren waarin voedsel wordt gepromoot 
dat ze slechts af en toe zouden moeten 
eten.”  
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Voeding Nu 
online
Op voedingnu.nl vind je dagelijks nieuws 

over voeding, gezondheid, diëtetiek, inno-

vatieve producten en nog veel meer. 

Niets missen? 

Schrijf je in voor de wekelijkse nieuws-

brief: voedingnu.nl/nieuwsbrief

 Twitter: twitter.com/VoedingNu

 Facebook: facebook.com/VoedingNu

 LinkedIn: linkedin.com/

company/11680557

We zien je graag online! 

Op dinsdag 23 novem-
ber organiseren 

LifetecZONe, 
Health Valley en 
Brightlands 
Campus 
Greenport Venlo 

het gratis event 
Life Sciences, 

Health & Food.

Dat er een relatie is tussen gezonde voe-
ding en een goede gezondheid is duidelijk, 
maar er valt nog veel te winnen op het ge-

Inspiratie-event Life Science, 
Health & Food

Dat concluderen onderzoekers van 
Maastricht UMC+ uit de gegevens van 
zo’n 88.000 mensen. De wetenschappers 
presenteerden hun resultaten tijdens het 
congres van de European Association for 
the Study of Diabetes op 29 september 
2021. Het onderzoek werd gepubliceerd in 
vakblad Diabetes Care.

De wetenschappers gebruikten her-
senscans en medische gegevens van 
87.856 deelnemers van de UK 
Biobank, waarvan 10.663 mensen di-
abetes type 2 hadden. Met de gege-
vens, die verzameld werden over een 
periode van negen jaar, konden de 
onderzoekers zeven risicofactoren, 
eventuele hersenschade en het ont-
staan van dementie met elkaar in ver-
band brengen. Dezelfde verbanden 
werden teruggevonden in de 
Maastricht Studie, een soortgelijk 
langlopend onderzoeksproject waar 
de onderzoekers vergelijkbare gege-
vens uit haalden.

De zeven factoren die werden mee-
genomen waren: bloedsuikerwaarde, 
bloeddruk, overgewicht, voedingspa-

Diabetes, dementie en levensstijl gekoppeld

ve functies. Er is een verband aangetoond 
tussen de zeven risicofactoren en dementie, 
maar de onderzoekers kunnen nog geen 
conclusies trekken over het directe effect 
van het aanpakken van die risicofactoren, 
aldus onderzoeker Thomas van Sloten in 
het persbericht van Maastricht UMC+. 
“Ook was er geen duidelijke relatie tussen 
de risicofactoren en sommige hersenafwij-

kingen en cognitieve functies. Er is 
dus vervolgonderzoek nodig om te 
kijken welke risicofactoren nog 
meer belangrijk zijn.”

Volgens promovenda April van 
Gennip laat het onderzoek deson-
danks zien hoe belangrijk het is dat 
mensen met diabetes en hun artsen 
deze risicofactoren actief aanpakken. 
“Aan de ene kant betekent dat aan-
dacht voor een gezonde leefstijl, zoals 
gezond eten, bewegen en stoppen 
met roken. Aan de andere kant door 
de medische factoren goed aan te 
pakken met behandeling en medica-
tie.”  

u	Bron:  

bit.ly/DiabetesDementie

troon, eiwit in de urine, fysieke activiteit en 
roken. Per risicofactor die een deelnemer 
onder controle had, nam de kans op de-
mentie af. Ook brachten de wetenschap-
pers hersenafwijkingen en cognitieve func-
ties in kaart. Daar vonden ze vergelijkbare 
resultaten: meer risicofactoren onder con-
trole, betekende gemiddeld minder afwij-
kingen aan de hersenen en betere cognitie-

Tekst: Michelle Wijma 

bied van innovaties. Dit event, dat plaats-
vindt op de Brightlands Campus 
Greenport in Venlo, richt zich op de kracht 
van samenwerking binnen de sectoren van 
food, life sciences en de gezondheidszorg. 
Een voorbeeld is een app die kan worden 
ingezet om te helpen met persoonlijke di-
eetkeuzes. De verschillende sectoren wisse-
len uitdagingen en tips uit. 

u	Meer informatie over het evenement vind je 

via bit.ly/BrightlandsEvent.

Diabetes type 2 brengt een hogere kans op dementie op latere leeftijd met zich mee. Dat was al bekend, 

maar nu blijkt dat bepaalde risicofactoren die meespelen mogelijk te beperken zijn met aanpassingen in 

de levensstijl, waaronder het voedingspatroon.
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Tekst:  Angela Jans | Foto’s Herbert Wiggerman

Wie is Tom van Loenhout?

u	Geboren: 1957 in Bergen 
op Zoom

u	Woont: in Ede
u	Werkzaam: als cardioloog 

ziekenhuis Gelderse Vallei, 
interventie-cardioloog 
Rijnstate Arnhem, voorzit-
ter Alliantie Voeding in de 
Zorg

u	Opleiding: geneeskunde en 
cardiologie, Radboud 
Universiteit Nijmegen

u	Vrije tijd: vader van vier, 
klarinet spelen, Russisch, 
fietsen, golf

Voeding Nu_Voeding Nu 6 2021_2   8Voeding Nu_Voeding Nu 6 2021_2   8 14-10-21   13:2414-10-21   13:24



oktober 2021 | 9

W
eer of geen weer, Tom van Loenhout gaat in princi-
pe altijd op de fiets naar zijn werk in ziekenhuis 
Gelderse Vallei in zijn woonplaats Ede. Daarnaast 
zet hij minstens tienduizend stappen per dag, tij-

dens of buiten zijn werk om. Al moet hij naar de vijfde etage, Van 
Loenhout gaat steevast via de trap. Bewegen is gezond. “Alle kleine 
beetjes helpen.”
Het is geen toeval dat hij naast zijn werk als cardioloog in Ede en 
interventie-cardioloog in Arnhem, voorzitter is van de Alliantie 
Voeding in de Zorg. Eén dag per week is hij in die hoedanigheid 
actief om beleid te maken. Daarvoor probeert hij wetenschappelijk 
onderzoek te initiëren naar het verbeteren van eetgewoonten en dat 
vervolgens toe te passen in de praktijk. Niet alleen bij de patiënten 
die hij op zijn spreekuur ziet, het liefst bereikt hij iedereen al voor 
het eventueel zover komt. 
“Hoe eerder hoe beter. Begin al op de basisschool met het bewust-
zijn over gezonde voeding en gedrag bij kinderen. Het is geen straf 
om gezond te eten, het is belangrijk dat iedereen beseft dat je je 
prettiger voelt als je gevarieerd eet en voldoende beweegt. En dat 
nog langer ook! Een goede leefstijl maakt dat je 85 jaar wordt in 
plaats van 80, of dat je misschien geen hartinfarct krijgt. Ik zeg dit 
nooit op individuele schaal. Het is niet zo dat ik kan garanderen: 
als je gezond leeft, dan krijg je geen hartinfarct. Zo werkt het niet. 
Maar de kans neemt wel enorm af als je aandacht besteedt aan ge-
zonde leefstijl.”
“Hoog versus laag, of theoretisch versus praktisch opgeleid, de le-
vensduur van mensen in deze twee groepen verschilt zeven jaar. En 
de hoger opgeleiden leven daarvan ook nog eens een periode van 
tien jaar langer zonder chronische aandoeningen, longklachten, 

problemen in het bewegingsapparaat, hart- en vaatziekten. Dat is 
niet bij de geboorte vastgelegd, dat ligt aan de manier waarop je 
leeft.”

Medische interventies 
Hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende chroni-
sche ziekten. In Nederland lijden ruim 1,6 miljoen mensen hier-
aan. De behandeling bestaat vooral uit medische interventies en 
medicatie zoals bloeddrukverlagers en statines. Over de effecten 
van de inzet van leefstijl tijdens de behandeling is wetenschappelijk 
nog weinig aangetoond. Wel zijn in de afgelopen jaren diverse voe-
ding- en leefstijlinterventies bij patiëntengroepen opgestart. Die 
vinden plaats vanuit de Wageningen University & Research (WUR) 
en enkele ziekenhuizen waaronder dat in Ede. Zo is onderzocht 
wat de invloed van leefstijl is op het voorkómen van hart- en vaat-
ziekten. Daaruit blijkt: stoppen met roken, een gezond gewicht, re-
gelmatige beweging en een gezond voedingspatroon kunnen 
helpen 
Van Loenhout: “Op dit moment werk ik mee aan ‘Voed je beter’, 
dit combineert een gerandomiseerde interventiestudie naar het ef-
fect van voeding tijdens de behandeling van patiënten met hart- en 
vaatziekten, met het in kaart brengen van het huidige zorgpad. Zo 
wordt een basis gelegd om de onderzoeksresultaten daadwerkelijk 
te integreren in de zorgpraktijk. In de studie worden 144 patiënten 
die onder behandeling zijn bij een cardioloog en internist, een jaar 
lang gevolgd. De controlegroep krijgt reguliere zorg, de interven-
tiegroep ontvangt daarnaast coaching van een diëtist in de eerste 
lijn om gezonder te gaan eten. Met de ‘small change approach’ – 
een methode om met kleine stapjes veranderingen te realiseren – 
worden patiënten gemotiveerd om meer volgens de Richtlijnen 
Goede Voeding te gaan eten.”

Uitkomstmaten zijn onder meer het effect van de verbeterde voe-
ding op het risico op het terugkeren van een vasculair event, het 
ziektebeloop en de kwaliteit van leven. Ook worden klinische uit-
komsten meegenomen zoals bloeddruk en cholesterol. Verder wor-
den veranderingen in andere leefstijlfactoren zoals beweging en ro-
ken nagevraagd. Ook de small approach wordt geëvalueerd: wat 

Kennis en tools over leefstijlverbetering een essentieel onderdeel maken van het 
zorgstelsel, dat wil Tom van Loenhout, cardioloog en voorzitter van de Alliantie 
Voeding in de Zorg. Bijvoorbeeld door diëtisten met zogenoemde prehabilitatie- 
programma’s standaard in te zetten rond een operatie. Want: “Het integreren van 
gezonde voeding en leefstijl in het gesprek met patiënten, kan absoluut effect 
hebben op het beloop van een ziekte en op de kwaliteit van leven.”

‘Voed je beter’

“De studie ‘Voed je beter’ legt 
een basis om resultaten van  
onderzoeken daadwerkelijk te  
integreren in de zorgpraktijk”

Voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg:

THEMA: 
LEEFSTIJL 
GENEES
KUNDE
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het rood schiet, er eerst wordt aangepakt: meer groenten eten of 
minder alcohol drinken bijvoorbeeld. Wanneer iemand de online 
vragen later nogmaals invult, kunnen ze duidelijk hun eventuele 
voortgang zien”, zegt Van Loenhout, die overigens zelf ook niet al-
tijd helemaal in het diepste groen terechtkomt dankzij een rood 
wijntje op zijn tijd. 
“Wel let ik doorgaans goed op wat ik eet. Veel groenten, drie keer 
per week vegetarisch, twee keer vis en twee keer vlees. Mijn vrouw 
kookt meestal. Op een dag zei ik tegen haar: ‘zout is echt heel on-
gezond, we moeten dat echt zo min mogelijk gebruiken.’ Waarop ze 
antwoordde: ‘ik kook al jaren zonder zout!’ Ha, dat had ik dus niet 
eens gemerkt. Het is gewoon een kwestie van wennen, gebruik het 
zo min mogelijk, want het is ontzettend slecht voor je bloeddruk.”
Ziekenhuis Gelderse Vallei is de eerste instelling in de reguliere 
zorg waar de Eetscore wordt gebruikt. Na succesvolle pilots is de 
tool voor behandelaars en patiënten beschikbaar via het e-health-

werkt wel en wat werkt niet om voedingsadvies op maat te geven? 
De eerste resultaten worden medio 2022 verwacht. 

Eetscore 
Met medewerking van de Alliantie is een hulpmiddel om eetpatro-
nen te meten toepasbaar gemaakt in de zorgpraktijk: de Eetscore 
(tabel 1). Dit is een online vragenlijst die behandelaars kunnen ge-
bruiken om voeding bespreekbaar te maken bij patiënten. De 
Alliantie heeft dit samen met de afdeling Humane Voeding van de 
WUR en ziekenhuis Gelderse Vallei getest in de praktijk. Daaruit 
bleek dat hypertensie- en hartrevalidatiepatiënten een significant 
lagere voedingskwaliteitsscore hadden in vergelijking met een 
referentiepopulatie. 
“De Eetscore geeft inzicht in de voedingsgewoonten van patiënten. 
De patiënt kan in een kwartiertje een lijst invullen en bespreekt de 
uitkomst met de arts. Samen bepalen ze wat, indien de uitkomst in 
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platform eZorg. “Eetscore maakt het voedingspatroon snel inzich-
telijk. Daarbij wordt het eenvoudiger om gericht door te verwijzen 
naar een diëtist.”

Leefstijlinterventies 
Verder heeft de Alliantie nog andere voedings- en leefstijlinterven-
ties lopen, zoals ProActief, een krachttraining en eiwit toevoeging, 
6 tot 8 weken voor een operatie, een programma gericht op men-
sen met diabetes type 2 en So-fit, een studie ter bevordering van 
herstel na darmkankerbehandeling. Het doel is vooral ook ver-
moeidheidsklachten te verminderen door betere begeleiding om 
richtlijnen voeding en beweging te volgen. 
“En we werken hard aan ‘Goede Zorg Proef Je’ waarmee we pro-
beren tot een gezonder voedingsaanbod te komen in de ziekenhui-
zen en instellingen. Deze beweging is sterk, ook al is het niet overal 
onderdeel van de strategie van de Raad van Bestuur en is er sprake 

van langlopende contracten die niet zomaar gewijzigd kunnen wor-
den. Toch, inmiddels zijn er twintig voorhoedeziekenhuizen die ac-
tief werken aan verbetering van het voedingsaanbod, zowel voor 
patiënten als in het bedrijfsrestaurant. Bijvoorbeeld alle witbrood 
vervangen door volkoren en meer soepen op basis van verse 
groenten.”
Om gezonde leefstijl onderdeel te maken van de scholing voor me-
disch specialisten, heeft de Alliantie samen met de WUR, online 
modules opgezet over voeding en kanker, en voeding en hart- en 
vaatziekten. Van Loenhout is tevens lid van de ontwikkel- en ad-
viesgroep van de cursus Leefstijlinterventies van de Federatie 
Medisch Specialisten. 

Pure winst
“Dat doe ik omdat ik ervan overtuigd ben, dat wijzen op gezonde 
voeding en leefstijl een waardevolle aanvulling is op de medische 
hulp die ik als arts kan bieden. Als jonge cardioloog vond ik mezelf 
al heel flink als ik de diagnose kon stellen en een behandeling kon 
uitvoeren. Klaar. Precies gedaan wat ik moest doen. Nu denk ik 
dat het belangrijk is om dieper op de oorzaak in te gaan. Hoe is 
deze klacht ontstaan? Wat kan iemand zelf verbeteren? Ik wijs pati-
enten op wat ze zelf kunnen doen. Niet dat je nou pillen kunt ver-
vangen door paprika, het gaat samen. Het is niet afdwingbaar. 
Maar het is absoluut wel zo dat de kans op bijvoorbeeld hart- en 
vaatzieken in veel gevallen afneemt, of dat je een ziekte pas tien 
jaar later krijgt, als je let op een gezonde leefstijl. Uiteraard, los van 
aangeboren afwijkingen, familiaire aandoeningen en dergelijke. Dat 
is dus pure winst. Daarom vind ik dat het mijn taak is er iets van te 
zeggen als er factoren zijn waar mensen zelf iets aan kunnen doen. 
Bijvoorbeeld stoppen met roken. Of afvallen als sprake is van over-
gewicht, daar heb ik het dan ook over. Omdat ik er zeker van ben 
dat mensen dan minder klachten houden of sneller beter zijn.”  

Tabel 1
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De COLON studie
Om antwoord te kunnen geven op de prangende vraag: ‘doet leef-
stijl ertoe?’, zijn wij, onderzoekers naar voeding en kanker van de 
Wageningen University & Research (WUR), in 2010 de COLON 
studie gestart (1). Dit is een observationele prospectieve cohortstu-
die waar meer dan 2200 Nederlandse darmkankerpatiënten (dik-
kedarm- en endeldarmkanker) aan mee doen. In de COLON stu-
die vragen we voor, tijdens en na de behandeling aan mensen met 
darmkanker welke voedingsgewoonten ze hebben, of ze voedings-
supplementen gebruiken en of ze bijvoorbeeld veel sporten. Ook 
hebben we deelnemers gevraagd bloedmonsters af te geven en heb-
ben we CT-scans uit de medisch dossiers opgevraagd om informa-
tie over lichaamssamenstelling te verzamelen. Sommige deelne-
mers hebben hiernaast ook ontlastingsmonsters gedoneerd. 
Daarnaast vullen de deelnemers vragenlijsten in over hun kwaliteit 
van leven. Voor gegevens over terugkeer van kanker en overleving 
koppelen we met de Nederlandse KankerRegistratie (NKR) en de 
BasisRegistratie Personen (BRP) (Figuur 1). We hopen zo verban-
den te kunnen leggen tussen leefstijl en het verloop van de ziekte. 
Deze informatie kan leiden tot leefstijl-aanbevelingen voor huidige 
en toekomstige patiënten, zodat zij daarmee mogelijk hun progno-
se kunnen verbeteren. Al vanaf de start is de opzet van de COLON 
studie zo veel mogelijk afgestemd met andere nationale en interna-
tionale studies onder darmkanker patiënten, om zo (inter)nationale 
samenwerking en vergelijking van gegevens mogelijk te maken. De 
COLON studie maakt dan ook deel uit van verschillende nationale 

en internationale consortia. In oktober ronden drie onderzoekers 
van de WUR – Harm van Baar, Vera Wesselink en Moniek van 
Zutphen – hun promotieonderzoek gedaan met gegevens van de 
COLON studie af. Dat is een mooie gelegenheid om hier een over-
zicht te geven van de bevindingen tot nu toe (Figuur 2). 
Voeding en leefstijl in relatie tot kwaliteit van leven
Veel mensen vragen zich na een kankerdiagnose af wat ze zelf kun-
nen doen om de behandeling te ondersteunen en prognose te ver-
beteren. Binnen de COLON studie hebben we voor verschillende 
voedingscomponenten en andere leefstijlfactoren (voedingsvezel, 
magnesium, calcium, lichaamssamenstelling, lichamelijke activiteit 
en leefstijl in het algemeen) onderzocht of ze geassocieerd zijn met 
bijwerkingen van de behandeling of de kwaliteit van leven. 
Complicaties na een darmkankeroperatie komen relatief vaak voor 
en hebben grote impact op de gezondheid en de kwaliteit van leven 
van een patiënt. Voedingsvezel is een belangrijke determinant voor 
darmgezondheid en is daarom een interessante kandidaat om te 
bestuderen in relatie tot complicaties na operatie. Wij hebben on-
derzocht of er een verband is tussen gebruikelijke vezel inname in 
de periode voor operatie en complicaties na de operatie (2). Een 
hogere vezelinname voor operatie bleek geassocieerd te zijn met 
een lager risico op complicaties na de operatie. Deze bevindingen 
impliceren dat bevorderen van vezel inname voor de operatie een 
aandachtspunt zou moeten zijn in preoperatieve zorg. 
Een optimale conditie van de patiënt voor, tijdens en na de opera-
tie helpt om het herstel na de operatie te versnellen en complicaties 

Darmkanker staat wereldwijd op de derde plaats van meest voorkomende vorm 
van kanker bij mannen en vrouwen. Het is algemeen bekend dat leefstijl, 
waaronder voeding, een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van darmkanker. 
Maar een antwoord op de vraag of een patiënt het verloop van zijn/haar ziekte 
positief kan beïnvloeden door gezonder te leven moeten we nog schuldig blijven.

Doet leefstijl ertoe?
Na diagnose kanker: 

Wetenschap
Evertine Wesselink, Harm van Baar, Moniek van Zutphen, Anne Geijsen, Anne-Sophie van 
Lanen, Dieuwertje Kok, Renate Winkels, Fränzel van Duijnhoven en Ellen Kampman. (WUR)

Figuur 1 Overzicht studie opzet COLON studie.
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van de behandeling tegen te gaan. Hierom zijn er verschillende 
prehabilitatie programma’s opgezet. Het is nog niet helemaal dui-
delijk welke leefstijlfactoren belangrijk zijn in zo’n prehabilitatie 
programma. Binnen de COLON studie hebben we daarom onder-
zocht welke leefstijlfactoren (i.e. roken, alcohol inname, Body 
Mass Index (BMI) en beweging) samenhangen met complicaties 
na de operatie (3). Wij vonden dat roken voor de operatie geassoci-
eerd was met een hoger risico op complicaties na de operatie. We 
vonden geen associaties voor BMI, alcohol inname en beweging 
voor de operatie en complicaties na de operatie in de totale studie 
populatie. Stoppen met roken kan dus mogelijk het risico op com-
plicaties na de operatie verminderen. 
Eerder internationaal onderzoek wijst uit dat mensen die voldoen-
de bewegen, beter lichamelijk blijven functioneren na een operatie. 
Wij onderzochten of beweging voor en na de operatie het herstel 
na een operatie bevorderde [4]. Veel bewegen na de operatie was 
geassocieerd met een betere kans op volledig fysiek herstel. 
Bewegen voor de operatie was niet geassocieerd met fysiek herstel. 
De mensen die na de operatie meer gingen bewegen dan voorheen 
hadden 43 procent meer kans op een volledig fysiek herstel na 6 
maanden ten opzichte van mensen die na de operatie evenveel ble-
ven bewegen als voorheen. 
Ongeveer een kwart van de darmkankerpatiënten wordt naast een 
operatie aanvullend behandeld met chemotherapie. Oxaliplatine is 
een chemotherapeutisch middel dat niet alleen de groei van tumor-
cellen afremt, maar ook zenuwcellen kan aantasten. Hierdoor krij-
gen veel mensen last van perifere neuropathie, wat zich uit in 
symptomen zoals pijnlijke en tintelende vingers en tenen, en ge-
voelloosheid of prikkelingen van de huid. Magnesium en calcium 
zijn beide belangrijk voor zenuwgeleiding, en spelen daarom moge-
lijk ook een rol bij het ontstaan van neuropathie. Daarom hebben 

wij onderzocht of magnesium- en calcium inname via de voeding 
samenhing met het optreden van neuropathie en de ernst van de 
klachten [5]. Wij vonden dat een hogere magnesiuminname tijdens 
chemotherapie geassocieerd was met een lager risico op en minder 
heftige klachten van neuropathie. Voor calcium vonden we geen 
verband. 
Aanhoudende vermoeidheid onder kankerpatiënten hangt mogelijk 
samen met een ongunstige lichaamssamenstelling: een relatief lage-
re spiermassa en/of hogere vetmassa. Wij hebben onderzocht hoe 
spiermassa, spiervervetting, visceraal vet (orgaanvet) en subcutaan 
vet (onderhuids vet) bij diagnose samenhangen met vermoeidheid 
tot twee jaar na diagnose. Het hebben van meer subcutaan vet was 
geassocieerd met meer vermoeidheid bij diagnose, terwijl meer 
spiervervetting was geassocieerd met meer vermoeidheid 6 maan-
den na diagnose [6]. Deze resultaten impliceren dat interventies 
gericht op het verbeteren van de spierkwaliteit (minder vet in de 
spier), mogelijk kunnen bijdragen aan het verminderen van 
vermoeidheid. 
Een gezondere leefstijl kan wellicht bijdragen aan het verminderen 
van aanhoudende vermoeidheid in (ex-)kankerpatiënten. Om een 
gezonde leefstijl te definiëren hebben we een score gebruikt, die 
gekoppeld is aan de aanbevelingen voor een gezond gewicht, ge-
zonde voeding en voldoende beweging van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds (WKOF). Deze score loopt van 0 tot 7 en wordt 

‘Veel bewegen na de operatie 
was geassocieerd met een betere 
kans op volledig fysiek herstel’
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hoger naarmate deelnemers voldoen aan meer aanbevelingen; met 
andere woorden: hoe gezonder de leefstijl, hoe hoger de leerstijl-
score. In ons onderzoek was een hogere score bij diagnose geasso-
cieerd met minder vermoeidheid 6 maanden na diagnose. We heb-
ben ook onderzocht wat een mogelijk onderliggend mechanisme 
hiervoor is en zagen dat lagere inflammatiemarkers in het bloed 
ongeveer de helft van het gevonden verband tussen leefstijl en ver-
moeidheid kan verklaren (Figuur 3) [7]. Dit zou betekenen dat een 
gezondere leefstijl mogelijk kan bijdragen aan minder vermoeid-
heid door het verlagen van inflammatie. 
Voeding en leefstijl in relatie tot terugkeer en overleving van kanker
Voedingscomponenten en andere leefstijlfactoren zijn mogelijk niet 
alleen geassocieerd met bijwerkingen of kwaliteit van leven na de 
behandeling van kanker, maar ook met de terugkeer van kanker en 
overleving. Met data van de COLON studie hebben we de associa-
tie tussen voeding en leefstijl in relatie tot de terugkeer van kanker 
en overleving onderzocht. Hieronder worden kort enkele resultaten 
besproken. 
Meerdere wetenschappelijke studies laten zien dat hogere concen-
traties van vitamine D ten tijde van de diagnose van darmkanker 
samenhangen met een betere overleving van darmkanker patiën-
ten. In eerdere studies is echter nooit gekeken naar de interactie 
met andere nutriënten die het metabolisme van vitamine D beïn-
vloeden, zoals magnesium en calcium. Daarom hebben wij onder-
zocht hoe vitamine D, magnesium en calci-
um op zichzelf samenhangen met 
uitkomstmaten zoals de terugkeer 
van kanker en overleving en heb-
ben we hiernaast ook gekeken 
of er een interactie was tus-
sen de drie nutriënten in 
relatie tot darmkankeruit-
komstmaten [8]. Wij za-
gen geen associatie tussen 
vitamine D, magnesium 
en calcium en de terug-
keer van kanker. Lage vi-

tamine D concentraties (< 30nmol/L) ten opzichte van adequate 
concentraties (50-75 nmol/L) hingen samen met een hoger risico 
op overlijden. Een lagere magnesiuminname leek eveneens samen 
te hangen met een hoger risico op overlijden. We zagen geen ver-
banden tussen calcium inname en risico op overlijden. De hoogste 
overlevingskansen zagen we in mensen die zowel een adequate vi-
tamine D concentratie als een magnesiumrijke voeding hadden. 
Magnesiumrijke producten zijn bijvoorbeeld donkergroene blad-
groenten, volkoren granen, noten en peulvruchten. 
Daarnaast veranderen vitamine D concentraties in het bloed over 
tijd. Die veranderingen hebben mogelijk invloed op gezondheids-
uitkomsten. Daarom hebben we onderzocht hoe vitamine D con-
centraties veranderen voor, tijdens en na behandeling. Tevens heb-
ben we bekeken hoe deze veranderingen samenhangen met 
darmkankeruitkomstmaten [9]. Wij zagen dat ongeveer 20% van 
de deelnemers een te lage vitamine D concentratie had vanaf diag-
nose tot twee jaar na diagnose. Ongeveer 40% van de deelnemers 
had in deze periode adequate vitamine D concentraties. Onze re-
sultaten suggereren dat adequate vitamine D concentraties, met 

Vermoeidheid

Inflammatie

Leefstijl

1

2

‘Meerdere studies laten zien dat 
hogere concentraties vitamine D 
samenhangen met een betere over-
leving van darmkankerpatienten’

Figuur 2: Overzicht van de belangrijkste re-
sultaten van de COLON studie. Voor alle leef-
stijlfactoren geeft deze figuur een hogere 
score / inname / concentratie van biologi-
sche marker weer. Dus bijvoorbeeld een ho-
gere inname van voedingsvezel is geassoci-
eerd met een lager risico op complicaties na 
de operatie. 

Figuur 3: Figuur 3. Associaties tussen leefstijl, in-
flammatie en vermoeidheid. Binnen de COLON stu-
die is onderzocht of leefstijl samenhangt met ver-
moeidheid (1: directe associatie) en in hoeverre dit 
verklaard kan worden door inflammatie (2: indirec-
te associatie). 
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name in combinatie met een magnesiumrijke voeding, mogelijk 
bijdragen aan een betere prognose bij darmkanker.  
Folaat en de synthetische vorm foliumzuur spelen mogelijke een 
tweeledige rol in de ontwikkeling van darmkanker. Er wordt gesug-
gereerd dat folaat beschermt tegen het ontstaan van darmkanker, 
terwijl er ook studies zijn die suggereren dat foliumzuur de groei 
juist versnelt als er kankercellen aanwezig zijn. Hoe folaat en foli-
umzuur samenhangen met de terugkeer en de overleving van 
darmkanker is nog niet duidelijk. Wij hebben dit onderzocht in een 
samenwerking met andere prospectieve cohortstudies in darmkan-
kerpatiënten binnen een internationaal consortium [10]. De resul-
taten van dit onderzoek laten geen verband zien tussen folaat con-
centraties in het bloed en prognostische uitkomstmaten. Hoge 
concentraties van foliumzuur hangen mogelijk samen met een ho-
ger risico op de terugkeer van de tumor. Onze bevindingen impli-
ceren dat voorzichtigheid geboden is met het gebruik van supple-
menten met een hoge dosering van foliumzuur in 
darmkankerpatiënten.  
Inflammatie speelt een belangrijke rol in het ontstaan en het ver-
loop van darmkanker. Daarom hebben wij de associatie tussen 
concentraties van verschillende inflammatiemarkers voor en na de 
operatie in relatie tot darmkankeruitkomstmaten onderzocht [11]. 
Hierbij hebben we rekening gehouden met leefstijl factoren die 
mogelijk inflammatie en/of darmkankeruitkomstmaten beïnvloe-
den. We zagen dat hogere C-reactief proteïne (CRP) concentraties, 
duidend op meer inflammatie in het lichaam, samenhingen met 
een hoger risico op de terugkeer van kanker. Hogere interleukine 8 
concentraties en een gecombineerde score van alle gemeten in-
flammatiemarkers hingen samen met een hoger risico op overlij-
den. Het verlagen van inflammatiemarkers is dus mogelijk een ma-
nier om de progressie van darmkanker te vertragen. 
Eerder bespraken we dat lichaamssamenstelling mogelijk samen-

hangt met vermoeidheid. We hebben ook onderzocht of lichaams-
samenstelling bij diagnose samenhangt met overleving [13, 14]. Wij 
vonden dat 39% van de patiënten relatief veel vet in de spier had. 
Veel spiervervetting was geassocieerd met een twee keer zo hoog ri-
sico op overlijden. Ook was een lagere spiermassa geassocieerd met 
een hoger risico op overlijden. Dit was alleen het geval in mannen. 
Weinig subcutaan vet was geassocieerd met een hoger risico op 
overlijden in zowel mannen als vrouwen. 

Leefstijl 
Naast individuele (micro) nutriënten en lichaamssamenstelling, 
hebben we ook gekeken naar hoe leefstijl in het algemeen samen-
hangt met de terugkeer van kanker en overleving. Ook voor dit on-
derzoek hebben we leefstijl gescoord op basis van de WKOF-
richtlijnen en de nationale voedingsrichtlijnen. Gemiddeld 
genomen gingen patiënten niet gezonder leven na de diagnose 
[15]. Wij zagen geen verbanden tussen een gezondere leefstijl en 
terugkeer van de kanker. Wel zagen we dat een gezondere leefstijl 
na diagnose samenhing met een lager risico op overlijden [16]. 

Hoe nu verder?
De COLON studie is één van de grootste studies ter wereld waarin 
van een grote groep darmkankerpatiënten prospectief informatie 
over leefstijl is verzameld. Daarnaast zijn gegevens en bloedmon-
sters voor, tijdens en na behandeling verzameld. De rijke dataset 
van de COLON studie is voorlopig nog niet uitgeput. Zo gaan we 
in een lopend promotieonderzoek nader focussen op voedingsmid-
delen en leefstijlpatronen in relatie tot kanker terugkeer en overle-
ving. We gaan bovendien onze COLON studie dataset nog verder 
verrijken met genetische informatie, andere bloedmarkers en tu-
morkarakteristieken. Hierdoor kunnen we op basis van resultaten 
van de COLON studie bijdragen aan meer persoonlijke richtlijnen 
voor darmkankerpatiënten. Om dit te kunnen verwezenlijken wer-
ken we nationaal en internationaal samen met andere studies in 
darmkankerpatiënten. De resultaten van de COLON studie vor-
men verder de basis voor andere studies, zoals bijvoorbeeld de 
SoFIT studie, een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar het 
effect van leefstijl op vermoeidheid na darmkanker.

Conclusie
Resultaten van de COLON studie en andere studies laten zien dat 
er veel samenhang lijkt te zijn tussen leefstijl en verschillende uit-
komstmaten in darmkankerpatiënten. We zijn nu op verschillende 
manieren bezig om deze informatie bij de patiënt te brengen. Via de 
website van de COLON studie brengen we de deelnemers en andere 
belangstellenden op de hoogte van de resultaten. Daarnaast hebben 
we, in samenwerking met het WKOF, het integraal kankercentrum 
Nederland (IKNL) en de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie 
(LWDO), de website voedingenkankerinfo.nl opgericht. Hier kun-
nen patiënten en zorgverleners wetenschappelijk onderbouwde ant-
woorden vinden op allerlei vragen met betrekking tot het onderwerp 
voeding en kanker. Uiteindelijk hopen we in samenwerking met nati-
onale en internationale onderzoeksgroepen de resultaten om te zet-
ten in aanbevelingen specifiek voor darmkankerpatiënten.   

u	Referenties
zie www.voedingnu.nl 

Skeletal muscle

Visceral adipose tissue

Subcutaneous adipose tissue

Intermuscular adipose tissue

Figuur 4. Het bepalen van lichaamssamenstelling gebeurt binnen de 
COLON studie met behulp van een CT-scan. Zie hier een voorbeeld van 
een ingekleurde CT-scan waarmee de hoeveelheid spiermasse en vetmas-
sa berekend wordt. 
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D
it komt naar voren in een studie van Wageningen 
University & Research (WUR) in opdracht van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV). De studie kijkt naar de impact van de co-

ronapandemie op voedselkeuzegedrag van Nederlanders tijdens de 
pandemie. 

De studie heeft negen Nederlandse onderzoeken en 23 Europese 
wetenschappelijke artikelen over corona en eetgedrag onder de 

loep genomen en de resultaten daaruit gebundeld. De onderzoe-
kers hebben daarnaast gekeken wat we van de crisis kunnen leren 
om duurzame en gezonde eetgewoonten te laten beklijven. 

Jongeren gingen ongezonder eten
Het merendeel van de mensen laat geen veranderingen zien ten tij-
de van de Corona crisis, maar er komt wel een aantal opvallende 
verschuivingen aan het licht. Zo eten sommige groepen meer 
groente en fruit en juist minder snacks en alcohol. Ook worden er 

COVID-19 heeft het eetgedrag van groepen Nederlanders doen omslaan naar 
gezonder en duurzamer of juist ongezonder eten. Het merendeel van de mensen 
laat een vergelijkbaar patroon zien, maar vooral jongeren, mensen met 
overgewicht en kwetsbare mensen zijn anders gaan eten.

Stimuleer gezond 
en duurzaam eten

Lessen uit COVID 

Wetenschap Tekst: dr. Marleen Onwezen, WUR
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meer streek- en seizoensproducten gekocht en 
wordt er minder voedsel weggegooid. 
Tegelijkertijd zijn er ook groepen die juist onge-
zonder zijn gaan eten en drinken: meer snacks, 
vaker afhalen of laten bezorgen, meer alcohol.  
Opvallend: de verschuivingen – positief en nega-
tief – zijn vooral zichtbaar bij jongeren, mensen 
met overgewicht en mensen met een slechte 
mentale gezondheid. Bij ouderen is dit veel min-
der het geval. Al met al is zo’n 22 procent van de 
Nederlanders door de pandemie gezonder gaan 
eten, terwijl 12 procent juist ongezonder is gaan 
eten. “Deze veranderingen lijken op het eerste gezicht 
niet zo schokkend”, aldus Marleen Onwezen, onder-
zoeker van Wageningen Economic Research, “maar ver-
schuivingen in voedselpatronen op deze schaal komen ei-
genlijk nooit voor.”

Meer motivatie, meer mogelijkheden
Volgens Onwezen zijn er verschillende verklaringen voor de veran-
deringen in eetpatroon: “Sommige mensen zijn door de pandemie 
juist gemotiveerd geraakt om gezonder te gaan eten. Daarbij spelen 
factoren als gezondheid, het verbeteren van het immuunsysteem en 
willen afvallen een rol. Ook duurzaamheidsmotieven spelen een 
rol, zoals de voorkeur voor meer Nederlandse producten. 
Daarnaast hebben mensen doordat ze meer thuis zijn ook meer 
mogelijkheden om bijvoorbeeld langer in de keuken te staan. 
Tegelijkertijd blijken kwetsbare groepen minder weerbaar en kun-
nen stress, angst en verveling ongezond eten juist stimuleren. Bij 
mensen die de nieuwe werkelijkheid beter weten te accepteren, zie 
je juist vaak een gezonder eetpatroon ontstaan.”

Intrinsieke motivatie
De veranderingen in eetpatroon tijdens COVID-19 bieden volgens 
Onwezen kansen: “Normaal gesproken kunnen mensen hun voed-
selgedrag heel moeilijk veranderen, maar door COVID-19 gaan 
veel mensen bewuster met voedsel om en hechten zij meer waarde 
aan gezondheid en duurzaamheid. Door die intrinsieke motivatie 
maken zij meer en vaker bewustere keuzes die ook op de lange ter-
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mijn standhouden. Acties om mensen gemotiveerd te houden, hel-
pen daarbij, zoals rolmodellen die via social media te volgen zijn. 
De communicatie over COVID heeft ertoe dat sommige mensen 
zich bewust werden van het belang om gezonder te leven. Zo was 
dagelijks in het nieuws dat mensen met obesitas vatbaarder leken 
voor het virus. Die manier van communiceren kan ook zonder een 
pandemie gebruikt worden om mensen de urgentie van een gezond 
eetpatroon te laten ervaren. 

Nieuwe gewoonten door meer thuis zijn
Door de pandemie eten mensen vaker thuis, wat tot nieuwe ge-
woonten heeft geleid: langer koken, meer seizoens groente eten, 
woensdag de kliekjes uit de vriezer opmaken.  “Door self nudging 
kunnen mensen zichzelf subtiel blijven stimuleren om van de ge-
zonde keuze ook de makkelijke keuze te maken”, stelt  Onwezen. 
“Ongezonde snacks kun je bijvoorbeeld in de bovenste keukenkast-
jes of in een kastje met een slot opbergen. Of je kunt de auto een 
stukje verder parkeren, zodat je sneller de fiets neemt om bood-
schappen te doen.”
Om te voorkomen dat kwetsbare mensen terugvallen in ongezond 
voedselkeuzegedrag, hebben zij ondersteuning nodig, concludeert 
Onwezen, “Het helpt als zij leren beter om te gaan met de crisis, 
bijvoorbeeld doordat zij ook positieve kanten gaan zien of doordat 
zij leren de situatie te nemen zoals die is.”

COVID-19 biedt dus een scala aan aangrijpingspunten om gezond 
en duurzaam voedselkeuzegedrag blijvend te stimuleren en om on-
gezonde en niet-duurzame keuzes juist te ontmoedigen. Onwezen: 

u	Algemene conclusie:

In dit onderzoek is de bestaande literatuur gebundeld om 
een overzicht te krijgen van de impact, onderliggende oorza-

ken en aanbevelingen als het gaat om de impact van 
COVID-19 op voedselgedrag. Er zijn natuurlijk ook beperkin-

gen: zo hadden niet alle studies dezelfde kwaliteit, was er 
meer focus op gezondheid dan duurzaamheid en werd er 
vaak achteraf naar manieren gezocht om de impact van 

COVID-19 op voedselkeuzes in beeld te brengen. Toch geven 
de studies samen een helder beeld:

Impact:  
COVID-19 heeft impact gehad op ons voedselgedrag. Veel 
mensen gaven aan nog steeds hetzelfde te kopen, koken, 

eten en/of weg te gooien, maar we zien ook een groep men-
sen die zich anders is gaan gedragen. Het gaat hierbij om 

kleine verschuivingen richting gezond en duurzaam gedrag, 
maar ook juist ongezonder gedrag. Dit geldt met name voor 
jongeren, mensen met overgewicht en een slechtere menta-

le gezondheid, ouderen veranderden het minst. 
Verklaren:  

De verschuiving in voedselgedrag zijn te verklaren op basis 
van veranderingen in motieven en motivaties (bijvoorbeeld: 
bewustere keuzes en willen letten op gezondheid of het ver-
sterken van het immuunsysteem), mogelijkheden (bijvoor-

beeld: meer thuis zijn en meer tijd hebben, toegang tot vers 
voedsel), en tot slot kunnen (bijvoorbeeld: stress of angst 

ervaren en het omgaan met veranderende situaties). 
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Signalen

“Hoewel we verrast werden door COVID, hoeven we ons niet te 
laten verrassen door de verleidingen die na de pandemie op ons af-
komen. De impact van COVID ons onze voedselkeuzes levert in-
zichten op waarmee we de transitie naar een gezond en duurzaam 
eetpatroon juist kunnen versnellen.”   

u	Referenties:

1. Welbevinden en leefstijl tijdens de coronacrisis. (RIVM, 2020-2021, 

10+ rondes, laatst bekeken 24 februari). Voor meer informatie zie: htt-

ps://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/

welbevinden-en-leefstijl 

2. Eetgedrag en Corona. (Voedingscentrum, 2020, meia en novemberb). 

Voor meer informatie zie: https://www.voedingscentrum.nl/nl/pers/

persberichten/weinig-veranderingen-in-eetgedrag-tijdens-twee-

de-golf-coronacrisis.aspx

3. Breaking habits for the better: Prolonged COVID-19 restrictions in the 

Netherland: impact on eating behaviour, exercise and well-being. 

(Dijksterhuis et al., 2021 ingediend artikel). Link naar appendix*. Voor 

meer informatie zie: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/

Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Breaking-

habits-for-the-better-behavioral-change-towards-more-sustaina-

ble-foods.htm 

4. Foodprofiler: Groente en fruit consumptie in Nederland en Duitsland 

(WEcR, 2020). Link naar appendix*. Voor meer informatie zie: https://

weblog.wur.nl/uitgelicht/

duurzamer-en-gezonder-eetgedrag-in-coronatijd/

5. Agrifoodmonitor: Impact COVID-19 (WEcR, 2020). Link naar appen-

dix*. Voor meer informatie zie: https://www.wur.nl/en/show/

Agrifoodmonitor-2020-1.htm

6. Verkenning voedselgedrag en vleesconsumptie door COVID-19: 2 vra-

genlijsten over verandering voedselgedraga en vleesconsumptieb 

(WEcR, 2020). Link naar appendix*. 

7. COVID-19 en de effecten op voedselverspilling bij Nederlandse consu-

menten (WFBR, 2020). Link naar appendix*. Voor meer informatie zie: 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/

food-biobased-research/Show-fbr/COVID-19-en-de-effecten-op-

voedselverspilling-bij-Nederlandse-consumenten.htm

8. Boeren over Corona: Interview vraag binnen het onderzoek: Circular 

Business Models and Circular Agriculture: Perceptions and Practices of 

Dutch Farmers (de Lauwere, & Dagevos, 2021). Link naar appendix*. 

9. Poelman, M. P., Gillebaart, M., Schlinkert, C., Dijkstra, S. C., Derksen, 

E., Mensink, F., ... & de Vet, E. (2021). Eating behavior and food purcha-

ses during the COVID-19 lockdown: A cross-sectional study among 

adults in the Netherlands. Appetite, 157, 105002. https://doi.

org/10.1016/j.appet.2020.105002

Studies over 
leefstijlinterventies

Leefstijlinterventies bij patienten met een 
persoonlijkheidsstoornis 
C.G. Kooiman. Tijdschrift voor psychiatrie 
2021;63(9):679-683. https://www.tijdschrift-
voorpsychiatrie.nl/assets/arti-
cles/63-2021-9-artikel-kooiman.pdf 

De rol van boeding bij de preventie en be-
handeling van decubitus 
A. Rondas, J. Gebben. Nederlands Tijdschrift 
voor Dermatologie en Venereologie 
2020;30(10):38-42. https://nvdv.nl/storage/
app/media/de-rol-van-voeding-bij-de-preven-
tie-en-behandeling-van-decubitusar-
mand-rondas-jolanda-gebben.pdf

Veiligheidsmaatregelen om overgewicht 
tegen te gaan 
Dieteren, C.M., Brouwer, W.B.F. & Bonfrer, I. 
(2021). Tijdschrift voor 
Gezondheidswetenschappen 99, 120–124. ht-
tps://link.springer.com/article/10.1007/
s12508-021-00314-x  

Standing is associated with insulin sensi-
vity in adults with metabolic syndrome 
Garthwaite T, Sjöros T, Koivumäki M, et al. 
(2021). Journal of Science and Medicine in 
Sport. https://doi.org/10.1016/j.
jsams.2021.08.009

Cross-sectional associations of school-
children’s fruit and vegetable consumpti-
on, and meal choices, with their mental 
well-being: a cross-sectional study 
Hayhoe R, Rechel B, Clark AB, et al. (2021). 
BMJ Nutrition, Prevention & Health. http://
dx.doi.org/10.1136/bmjnph-2020-000205   

Age and the aging process significantly 
after the small bowel microbiome 
Leite, G., Pimentel, M., Barlow, et al. (2021). 
Cell Reports, 36(13). https://doi.
org/10.1016/j.celrep.2021.109765  

Genes in human obesity loci are causal 
obesity genes in C. elegans
Ke W, Reed JN, Yang C, et al. (2021). PLoS 
Genetics 17(9): e1009736. https://doi.
org/10.1371/journal.pgen.1009736 
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Wetenschap De passie van...

Hoe bent u in de voedingswereld 
terechtgekomen?
Mijn moeder deed vrijwilligerswerk in een 
verpleeghuis en als kind mocht ik regelmatig 
mee. De zorg vond ik al snel interessant 
maar ik moest niet veel hebben van allerlei 
medische handelingen. Later, toen ik ouder 
was, kwamen we als gezin in aanraking met 
een diëtist omdat eerst mijn broers en later 
ook mijn zus en ik, de diagnose coeliakie 
kregen. Ik ontdekte dat ik het werk van een 
diëtist heel interessant vond en besloot daar-
om Voeding en Diëtetiek te gaan studeren.
Zowel het medische aspect als het praktisch 
puzzelen voor en met patiënten heeft me 
altijd aangesproken. Toch miste ik uiteinde-
lijk in mijn werk als diëtist de bredere con-
text met betrekking tot voeding en leefstijl.  
Ik besloot daarom Gezondheidsweten-
schappen te gaan studeren. Tijdens die stu-
die kwam ik erachter dat ik het doen van 
onderzoek erg interessant vond en daarom 
ben ik promotieonderzoek gaan doen op 
het gebied van voeding in het vroege leven. 
Daarna heb ik veel onderzoek gedaan naar 
verbanden tussen voeding en gezondheid 
binnen de afdeling Epidemiologie van het 
Erasmus MC. Wat me hierin aansprak, is de 
potentie van preventie. Tegelijkertijd merkte 
ik ook in deze periode weer dat voeding en 
leefstijl zoveel meer is dan alleen de relatie 
met gezondheid en dat ook hier die bredere 
context en soms methodieken van buiten de 
epidemiologie van belang zijn. Daarom heb 
ik bewust de stap gezet om richting een in-
terdisciplinaire werkomgeving te gaan, ge-
richt op public health. 

Wat houdt uw huidige werk in?
Begin 2019 ben ik benoemd als hoogleraar 
population health aan het Leids Universitair 
Medisch Centrum. Dit geeft mij de ruimte 
om breder naar voeding en leefstijl-onder-
zoek te kijken. Het werk van een hoogleraar 
is divers en dat maakt dat ik het heel leuk 
vind. Ik begeleid promovendi bij hun onder-
zoek en geef onderwijs aan bachelor- en 
masterstudenten geneeskunde en public 

health. Het is mooi om te zien dat er nu ook 
binnen de geneeskunde meer aandacht 
komt voor het belang van leefstijl en preven-
tie.  Mijn rol als hoogleraar geeft mij de 
ruimte, aan te sluiten bij adviescommissies 
op gebied van voedingsrichtlijnen en het 
preventiebeleid. Dit biedt de mogelijkheid 
om ook verbinding te leggen tussen onder-
zoek en maatschappij.  Tenslotte ben ik ook 
bestuurslid van de NAV en hoofd weten-
schappelijk onderzoek van de afdeling 
Public Health en eerstelijnsgeneeskunde. Ik 
verbind graag verschillende disciplines aan 
elkaar omdat ik ervan overtuigd ben dat je 
dan als wetenschapper wordt aangescherpt 
en we ook een beter beeld krijgen van de ge-
zondheidsvraagstukken van deze tijd.

Wat wilt u graag onderzocht zien? 
Een heleboel! Maar als ik echt iets moet 
noemen, zou ik het tegenovergestelde van 
mijn huidige onderzoek op gebied van te-
achable moments willen onderzoeken. 
Teachable moments zijn momenten in het 
leven waarin men meer open staat voor 
leefstijlverandering. In principe is dat posi-
tief maar er zijn ook transitiemomenten in 
een mensenleven, zoals bijvoorbeeld trau-
matische gebeurtenissen, die het juist 
moeilijker maken om gezonder te leven. Ik 
wil onderzoeken welke risico en bescherm-
factoren maken of deze momenten van in-
vloed zijn op voeding- en leefstijlgedrag en 
hoe je hier met interventies op in kunt spe-
len.  

‘Ik wil voeding en leefstijl vanuit 
verschillende disciplines bestuderen’

NAV-lid Jessica Kiefte-de Jong 

Wie is Jessica Kiefte-de Jong?
u	Geboren: 19 juni 1983
u	Woont: in Den Haag
u	Functie: hoogleraar Population 

Health 

Voeding Nu_Voeding Nu 6 2021_2   20Voeding Nu_Voeding Nu 6 2021_2   20 14-10-21   13:2414-10-21   13:24



oktober 2021 | 21

E
thyleenoxide is een gewasbeschermingsmiddel. “Het 
voorkomt schade aan gewassen door kevers en ongedier-
te”, vertelt Maria Lamers, quality consultant bij 
Eurofins (een bedrijf dat wereldwijd voedsel test op vei-

ligheid/red). “Het middel is niet nieuw, het wordt al jaren ge-
bruikt.” In Europa is het verboden om dit middel te gebruiken tij-
dens de productie van levensmiddelen, maar buiten Europa mag 
het wel gebruikt worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Azië en 
Zuid-Amerika. De maximale toegestane hoeveelheid die in een 
product mag zitten verschilt per continent. In Europa mag een kilo 
grondstof maximaal 0,01 tot 0,1 milligram ethyleenoxide bevatten. 
In Canada en Amerika ligt dit percentage hoger. “In 2015 zijn de 
regels voor ethyleenoxide in Europa aangescherpt. Het kan zijn dat 
buitenlandse producenten hiervan onvoldoende op de hoogte zijn. 
Of het gaat om partijen die zijn geproduceerd voor markten buiten 
Europa, waar de toegestane limiet hoger is. Die partijen kunnen 
verder verhandeld zijn en zo in Europa terecht zijn gekomen.”

Gezondheidsrisico’s?
Foodwatch noemt ethyleenoxide mutageen, kankerverwekkend en 
geslachtsorgaanverstorend, maar volgens de NVWA is er geen 
acuut gevaar voor de volksgezondheid; consumptie van met ethy-
leenoxide verontreinigde producten heeft niet direct negatieve ef-
fecten voor de gezondheid. “Alleen bij consumptie over langere tijd 
van grotere hoeveelheden is een gezondheidsrisico niet uit te slui-
ten”, aldus NVWA. “Er zijn geen gevallen bij ons bekend waarbij 
consumenten gezondheidsklachten kregen van het eten van pro-
ducten met ethyleenoxide.”
Foodwatch maakt zich wel degelijk zorgen over de consumptie van 
kleine hoeveelheden, vooral vanwege de hoge mate van verontreini-
ging die afgelopen maanden is aangetroffen, soms tot wel duizend 
keer de drempelwaarde. “Er is bovendien maar één kwade mole-
cuul nodig om de vorming van kanker te starten”, aldus Lindner.

Tot dusver is ethyleenoxide in verschillende producten aangetrof-
fen. Het begon allemaal met sesamzaad, maar inmiddels zijn er 
ook meldingen over johannesbroodpitmeel, guargom, curcuma en 
gember. “Sesamzaad zit in veel producten verwerkt”, weet 
Lamers.” Het gaat om kleine hoeveelheden, die worden toegevoegd 
voor de structuur of smaak van het product. Hetzelfde geldt voor 
johannesbroodpitmeel, dat wordt gebruikt als bindmiddel in bij-
voorbeeld ijsjes en bakkerijproducten. Guargom vind je onder 
meer terug in gelcapsules van supplementen.

Terughaalacties
Intussen zijn tal van producten teruggeroepen. Producten met een 
duidelijke sesamcomponent, zoals sesamcrackers en tahin, maar 
ook ijsjes, vegetarische snacks (kroketten, bitterballen), roomkaas, 
sauzen en voedingssupplementen. Zelfs een blikje haring in toma-
tensaus. In de saus is johannesbroodpitmeel verwerkt.”
De NVWA kan geen exacte cijfers noemen. “In de sesamzaadcasus 
zijn er vanaf oktober vorig jaar bij de NVWA ongeveer 2.300 mel-
dingen binnengekomen over met ethyleenoxide verontreinigde pro-
ducten. In elk geval zijn er 268 partijen sesamzaad uit de handel 
gehaald: ongeveer 5.238.000 kilo. Ook zijn heel veel producten uit 
de schappen gehaald, waarin verontreinigd sesamzaad was ver-
werkt en waarbij, indien van toepassing, consumenten zijn gewaar-
schuwd. Vanaf begin juni zijn er meldingen binnengekomen over 

“Ethyleenoxide is het nieuwe fipronylschandaal.” Stevige woorden van Frank 
Lindner van Foodwatch. De organisatie vindt dat de NVWA steviger moet 
ingrijpen. Het begon allemaal met een partij sesamzaadjes uit India, waarin 
het bestrijdingsmiddel werd aangetroffen. Recalls volgden, maar het middel 
wordt nu ook in andere producten aangetroffen. Hoe moet de 
voedingsmiddelenbranche hiermee omgaan?

Ethyleenoxide: 
veel terugroepacties

‘Alleen bij consumptie van grote 
hoeveelheden over langere tijd  
is een gezondheidsrisico niet uit 
te sluiten’

Voedselwaakhond wil steviger handhaving op voedselveiligheid

Overheid en beleid Tekst: Naomi Heidinga | Foto’s: Pixabay
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verontreinigd johannesbroodpitmeel en producten waarin dit is 
verwerkt. En vanaf 8 juni 426 meldingen van Nederlandse bedrij-
ven over verschillende andere soorten producten, zoals producten 
waarin Johannesbroodpitmeel is verwerkt. Ook zijn er meldingen 
over bijvoorbeeld curcuma, guargom en capsules voor 
voedingssupplementen.
De kans is groot dat het daar niet bij blijft. “Er worden nu diverse 
eindproducten teruggehaald. Het lastige is dat de aanwezigheid 
van ethyleenoxide in het eindproduct moeilijk aan te tonen is”, al-
dus Lamers. “Het verstopt zich het als ware in het product. Het 
gaat in veel gevallen slechts om een kleine hoeveelheid sesamzaad 
die is toegevoegd aan een product. Daarom is het beter om testen 
te doen met het oorspronkelijke product, de sesamzaadjes zelf. Dat 
is veel effectiever. Sesamzaad is een bulkproduct, het wordt ver-
handeld via grote spelers. Sommige van hen nemen inmiddels hun 
verantwoordelijkheid, anderen doen dat niet of in mindere mate. 

Voor producenten in Nederland is het dus zaak om leve-
ranciers goed te bevragen: in hoeverre wordt de veiligheid 
van het product geborgd? Wordt er voldoende getest? Heb 
je als producent twijfels, dan is het verstandig zelf tests te la-
ten uitvoeren. Voor ethyleenoxide zijn die echter vrij prijzig, 
wat het voor kleinere ondernemers lastig maakt. Van grond-
stoffen als johannesbroodpitmeel gebruiken ze maar kleine hoe-
veelheden. Wat betekent dat ze heel lang doen met hun voorraad. 
In dat geval kan het verstandig zijn om toch tests te laten 
uitvoeren.”

Elders in Europa
Frankrijk en België hebben meer terugroepacties gedaan dan 
Nederland. “In Frankrijk is vanaf het begin het voorzorgsbeginsel 
toegepast” vertelt Lindner. “Als iets niet 100 procent wordt ver-
trouwd, dan wordt het teruggehaald, totdat de veiligheid weten-
schappelijk is bewezen. Sinds afgelopen najaar zijn daar al haast 
7.000 verontreinigde producten teruggeroepen. Van sesam tot ijs, 
peper, gember, sjalotten, koffie, brood, koekjes en kant-en-klaar-
maaltijden. Omdat sommige EU-lidstaten besmette producten niet 
hebben teruggeroepen, heeft Foodwatch de Europese Commissie 
gewaarschuwd.” De organisatie vindt dat de NVWA meer moet 
doen om de veiligheid van voedingsmiddelen te kunnen garande-
ren. Nu ligt die verantwoordelijkheid bij producenten zelf.
De NVWA reageert: “Producenten moeten er volgens de Algemene 

‘Als iets niet 100 procent wordt 
vertrouwd, wordt het terugge-
haald tot de veiligheid weten-
schappelijk is bewezen’

Tahin gemaakt van zwarte sesamzaadjes. 
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Advertentie

levensmidde-
lenverordening 
inderdaad zelf 

voor zorgen dat 
levensmiddelen 

die zij produceren 
en verhandelen aan 

de wettelijke voedsel-
veiligheidseisen voldoen. 

En bedrijven zijn verplicht 
om bij de NVWA melding te 

doen als zij een levensmiddel in de 
handel hebben gebracht dat niet voldoet 

aan die eisen.” De organisatie voert zelf ook controles uit. “Sinds 
oktober vorig jaar wordt 50 procent van de zendingen sesamzaad 
uit India aan de buitengrens verplicht gecontroleerd. Daarnaast 
heeft de NVWA in de eerste helft van dit jaar monsters genomen 
bij importeurs en deze laten analyseren op ethyleenoxide. Dat ging 
om monsters van met name kruiden, maar ook rijst en andere pro-
ducten die mogelijk met ethyleenoxide in aanraking komen. In juni 
heeft de NVWA een aantal monsters genomen van johannesbrood-
pitmeel, ijs en zuigelingenvoeding en deze laten analyseren op et-
hyleenoxide. Hierin zijn (buiten de verplichte buitengrensbemon-
stering) geen overschrijdingen van het maximale residu level 

(MRL) geconstateerd. Ook in 2022 zal de NVWA blijven testen op 
residuen van ethyleenoxide. Daarnaast wordt tijdens inspecties bij 
bedrijven aandacht besteed aan de borging van grondstoffen.”

Liever voorkomen dan genezen
Foodwatch wil het anders geregeld zien. “De handhavende instantie 
moet in de toekomst onmiddellijk zelf actief producten kunnen te-
rugroepen van de markt, als ze besmet zijn. En dit niet langer aan 
producenten en verkopers zelf overlaten. Op Europees niveau heb-
ben we het voorzorgsprincipe niet voor niets afgesproken.” Volgens 
Lamers is het lastige bij dit soort verontreinigingen dat het eerst 
‘fout’ moet gaan, voordat er kan worden gehandeld. “Ethyleenoxide 
wordt al jaren gebruikt. Als je niet weet dat die stof in een product is 
terechtgekomen, weet je ook niet waar je naar moet zoeken. Pas als 
een aantal gevallen aan het licht is gekomen, wordt er op getest. De 
kans is dus groot dat het daarvoor al aanwezig was in producten. 
Eurofins kan deze tests onafhankelijk uitvoeren, maar eigenlijk wil-
len wij deze stap voor zijn door samen met de producent of leveran-
cier te kijken naar de hele keten, juist ook het deel buiten Europa, 
waar we niet altijd goed zicht op hebben. Daarmee verklein je me-
teen de kans dat er wordt gefraudeerd met bijvoorbeeld de herkomst 
van een partij. Door je gehele voedselketen te kennen, kun je de risi-
co’s ten aanzien van zowel voedselveiligheid als van voedselfraude 
beter in kaart brengen en gerichter onderzoek doen.”  
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Overheid en beleid Standpunt

Er zijn veel verschillende voedingspatronen 
mogelijk voor mensen met een chronische 
aandoening, zoals diabetes. Naast persoon-
lijke wensen en voorkeuren neemt de vol-
waardigheid van de voeding vanzelfspre-
kend een belangrijke plaats in. Een 
volwaardige voeding integreert voedings-
aanbevelingen én voedingsnormen. Bij de 
voorlichting over volwaardige voeding kan 
de Schijf van Vijf daarom als basis dienen, 
ook aan mensen met een chronische 
aandoening.

Er bestaan diverse voedingspatronen ge-
richt op gezondheid. In de Richtlijnen 
Goede Voeding 2015 van de 
Gezondheidsraad, gericht op de alge-
mene populatie, worden die ‘aanbe-
volen voedingspatronen’ genoemd 
[1]. In de NDF Voedingsrichtlijn 
Diabetes 2020 staan verschillende 
voedingspatronen die geschikt zijn 
voor mensen met (een hoog risico op) 
diabetes [2]. Zoals het traditionele 
Mediterrane voedingspatroon, DASH, 
koolhydraat- of vetbeperkte voedingspatro-
nen en een voedingspatroon volgens de 
Schijf van Vijf. 

Basisvoedingsmiddelen staan centraal bij 
deze patronen. Groente, fruit, volkorenpro-
ducten, noten, peulvruchten, oliën, zuivel, 
gevogelte en vis, zijn veelgebruikte voe-
dingsmiddelen. Rood en bewerkt vlees ko-
men er juist weinig in voor, net als harde 
vetten, geraffineerde graanproducten, keu-
kenzout, suikerhoudende dranken en alco-
hol. Het gebruik van minder dierlijke en 
meer plantaardige voedingsmiddelen ken-
merkt vaak deze patronen.

Er zijn talloze manieren waarop deze voe-
dingspatronen kunnen worden ingevuld. 
Maar wanneer zijn ze volwaardig? 
Daarvoor moeten we kijken naar voedings-
aanbevelingen en voedingsnormen. 
Voedingsaanbevelingen geven aan welke en 
soms ook hoeveel voedingsmiddelen een 
positief effect hebben op de gezondheid, 
namelijk in het voorkomen van chronische 
aandoeningen. In Nederland staan deze 

aanbevelingen in de Richtlijnen Goede 
Voeding 2015 van de Gezondheidsraad [1]. 
Voedingsnormen geven de hoeveelheden 
voedingsstoffen aan die gezonde mensen 
nodig hebben om gezond te blijven. Van ei-
witten en vetten tot vitamines en minera-
len. De Gezondheidsraad stelt deze voe-
dingsnormen op.  

De voedingsaanbevelingen en voeding-
snormen zijn opgesteld voor gezonde 
mensen, maar worden ook ingezet bij 
mensen met een aandoening. De 
Gezondheidsraad zegt daarover dat voor 
mensen met een chronische ziekte, ou-
deren of mensen met obesitas de kennis 
over de behoefte aan voedingsstoffen 
vaak beperkt is. En dat als er geen spe-
cifieke aanbevelingen zijn, het gebruike-
lijk is om de voedingsnormen toe te pas-
sen, hoewel deze zijn afgeleid voor 
gezonde volwassenen met een gezond 
gewicht.

Volwaardig voedingspatroon
Voedingsaanbevelingen alleen zijn niet vol-
doende voor het samenstellen van een vol-
waardige voeding. Het uitsluitend opvolgen 
van de Richtlijnen Goede Voeding 2015 le-
vert namelijk niet de hoeveelheid energie 
en voedingsstoffen die een individu nodig 
heeft. Een volwaardig voedingspatroon in-
tegreert voedingsaanbevelingen én 

Integreer voedingsnormen en 
aanbevelingen bij chronisch zieken

voedingsnormen. 
Die integratie is het fundament van de 
Schijf van Vijf: de Richtlijnen Goede 
Voeding 2015 en voedingsnormen komen 
erin samen. De Schijf is primair bedoeld 
voor gezonde mensen, maar een voedings-
patroon volgens de uitgangspunten van de 
Schijf van Vijf kan ook als volwaardige ba-
sis dienen bij chronische aandoeningen. 
Juist omdat de richtlijnen die eraan ten 
grondslag liggen de relatie tussen voe-
dingsmiddelen en chronische aandoenin-
gen als uitgangspunt hebben. En omdat 
de voedingsnormen er ook in zijn 

opgenomen.

De verantwoordelijkheid voor het sa-
menstellen van een voedingspatroon op 
maat ligt bij een diëtist of andere zorg-
verlener. Daarom hanteert het 
Voedingscentrum geen aanbevolen da-

gelijkse hoeveelheden voor mensen met 
een aandoening. Wel bieden we onder-

steuning aan zorgverleners, bijvoorbeeld in 
de vorm van brochures met dieetadviezen. 
Ook kan onze Eetmeter worden ingezet om 
het voedingspatroon van een patiënt in 
kaart te brengen.

Op deze manier kan iedereen met een 
chronische aandoening via maatwerk ge-
holpen worden naar een gezond en vol-
waardig voedingspatroon.  

u	 Literatuur
1.  Gezondheidsraad, Richtlijnen 

goede voeding 2015. 2015, 
Gezondheidsraad; publicatienr. 
2015/24: Den Haag.

2.  Nederlandse Diabetes Federatie, 
NDF Voedingsrichtlijn Diabetes. 
2020.

Tekst: Iris Groenenberg, 
Lisette Brink, Daniëlle Wolvers
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Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief op zoetstoffen.nl.

Zoetstoffen vervangen suiker in ons 
voedsel. Ze bevatten geen of nauwelijks 
calorieën en verhogen de bloedsuiker-
spiegel niet. Prettige eigenschappen. 
Toch bestaan er veel vragen over zoet-
stoffen. Zijn ze wel veilig en maken ze 
juist niet dik? En raken je hersenen er 
niet van in de war? En nu ze in steeds 
meer producten zitten, krijgen we er 
dan niet teveel van binnen? Hoe zit het 
eigenlijk?

Luister naar de podcast over zoetstoffen 
en krijg antwoorden. Aan het woord 
zijn een ervaren diëtist en een weten-
schapper, expert op het gebied van 
voedselveiligheid en voedselmicro-
biologie. Zij verzamelde vragen over 
zoetstoffen uit haar praktijk, hij 
ontrafelt deze met feitelijke informatie.

feiten & fabels

Podcast
Zoetstoffen
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H
et onderzoek is een belangrijke stap om de biodiversi-
teit van de kokospalm te bewaren en om tegemoet te 
komen aan de stijgende vraag naar kokosnoten en de 
daarvan afgeleide producten zoals kokosolie, -water 

en -melk.

Momenteel is de kokosnoot de op vijf na meest geteelde vrucht op 
aarde en de vraag ernaar blijft stijgen. Daar komt bij dat kokosolie 
de laatste jaren staat ook te boek staat als superfood. Kokoswater 
wordt gebruikt als een gezond alternatief voor suikerhoudende fris-
dranken. Maar de kokospalm, die vooral in kustgebieden rond de 
evenaar groeit, heeft te kampen met flink wat uitdagingen. 
Bijvoorbeeld de Lethal Yellowing Disease - de gele palmziekte die 

resulteert in de dood van de bladeren, klimaatsverandering, een 
stijgende zeespiegel en verouderde plantages. Onderzoekers van de 
KU Leuven ontwikkelden een oplossing. 

Met bananen lukte het al
Bart Panis van de KU Leuven en doctoraatsstudent Hannes Wilms 
vonden de basis voor dit onderzoek bij een andere fruitsoort: de 
banaan. Door zijn werk met bananenplanten vermoedde Panis al 
dat een bepaald groeihormoon ook succes kon hebben bij kokos-
palmen. “Kokosplantjes vormen geen zijscheuten. Ze steken al hun 
energie in één scheut die zo snel en zo hoog mogelijk moet groeien. 
Dit maakt dat de planten heel moeilijk te klonen en te bewaren 
zijn”, licht Bart Panis toe. Althans, tot nu toe. 

Voor hun onderzoek haalden de wetenschappers eerst het embryo 
van de kokospalm uit de kokosnoot. Daarna brachten ze het groei-
hormoon aan op het meristeem – of groeipuntje – dat in de em-
bryo zit. Op die manier slaagden ze erin om het embryo niet één 
scheut, maar verschillende zijscheutjes te laten vormen. Deze 
scheutjes konden ze op hun beurt splitsen en ook hier nieuwe zij-
scheutjes op laten groeien. 

“Niemand dacht dat het ons zou lukken. Maar we hebben doorge-
zet”, zegt Bart Panis. “Er zijn al andere methoden gepubliceerd om 

Twee onderzoekers van de KU Leuven zijn er in geslaagd om de plantjes van 
kokospalmen sneller te vermeerderen en om deze lang te kunnen bewaren. 
Kokospalmen groeien namelijk erg traag en zijn bijna niet te klonen. 

Kokospalmen snel 
en efficiënt 
vermenigvuldigen

‘Het is van groot belang dat zo-
veel mogelijk variëteiten van de 
kokosplant bewaard worden’

Nieuwe techniek

Product en bedrijf Tekst: KU Leuven

Links Bart Panis, rechts Hannes Wilms
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kokospalmen ve-
getatief te verme-

nigvuldigen, maar 
wij zijn ervan over-

tuigd dat dit de eerste 
methode is die ook tijd- 

en kosten efficiënt is.” Van 
één kokosplantje kan je duizen-

den nieuwe exemplaren klonen met het-
zelfde genetisch profiel als de moederplant. Dit biedt wereldwijd 
een enorm potentieel voor kokosplantages.

Uitdagingen voor de kokosnoot
Allereerst is het zaak om de genetische diversiteit van de kokospalm 
zo efficiënt mogelijk veilig te stellen. Het is van groot belang dat zoveel 
mogelijk variëteiten van de kokosplant bewaard worden, want elke 
soort beschikt over specifieke eigenschappen: sommige zijn resistent 
tegen een bepaalde ziekte of hebben een betere oliecompositie, andere 
soorten zijn weer beter bestand tegen hitte, droogte of storm. 

“Momenteel wordt de kokospalm als boom bewaard als in veld-
banken. Maar sommige van deze banken zijn al aangetast door die 
Lethal Yellowing Disease”, aldus Hannes Wilms. “De techniek die 
wij hebben ontwikkeld, laat toe om de scheutjes van de kokosplant 
nu ook voor altijd te bewaren via cryopreservatie: in vloeibare stik-
stof op een temperatuur van -196 °C.”

Bart Panis: “Dit is belangrijk voor de toekomst. Stel dat een nieu-
we ziekte de kokosproductie aantast, dan bevindt zich in de genen-
bank mogelijk een variëteit die tegen deze ziekte bestand is en die 
kan worden uitgeplant in aangetaste gebieden.”

Kleine boer, eerlijke prijs
Ook voor de kokosproductie van vandaag is de techniek een uit-
komst. “Er is enorm veel vraag naar kokos. De bestaande plantages 
zijn oud en moeten op korte termijn opnieuw aangeplant worden,” 
aldus Bart Panis. “Onze techniek beantwoordt aan de grote vraag 
naar gezond plantmateriaal.” 

De onderzoekers dienden intussen een patentaanvraag in. Nu zijn 
er extra fondsen nodig om het patent te beschermen en de tech-
niek verder te optimaliseren. Ook aan de kleinschalige producenten 
wordt gedacht: “Omdat de kokosproductie vaak in handen blijft 
van kleine boeren, zullen we in het patent een speciale clausule la-
ten opnemen: wie onze techniek toepast, zal ervoor moeten zorgen 
dat kleine boeren het plantenmateriaal tegen een voordelig tarief 
kunnen aankopen.” 

u	Meer informatie
De studie “Development of the first axillary in vitro shoot 

multi plication protocol for coconut palms” is gepubliceerd in 
Scientific Reports (doi: 10.1038/s41598-021-97718-1)

‘Onze techniek beantwoordt  
aan de grote vraag naar gezond 
plantmateriaal’

De kokosstekjes. 
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Diëtetiek
Tekst: Iris de Hoogh, MSc scientist personal health TNO

B
ij diabetes type 2 is sprake van een metabole glucoseont-
regeling als gevolg van insulineresistentie en onvoldoen-
de insulinesecretie. Diabetes type 2 kan op verschillende 
manieren ontstaan en is vaak het resultaat van de inter-

actie van iemands genetische aanleg en diens omgeving, met obesi-
tas, ongezonde voeding en fysieke inactiviteit als risicofactoren. 
Het wordt voorafgegaan door insulineresistentie en treedt op wan-
neer de alvleesklier niet meer in staat is te compenseren voor die 
insulineresistentie, resulterend in glucose-intolerantie en hypergly-
kemie. Langdurige hyperglykemie kan leiden tot dysfunctie van bè-
tacellen en veranderende bètacelmassa, wat weer bijdraagt aan een 
verdere verslechtering van diabetes type 2. De primaire pathofysio-
logische defecten bij diabetes type 2 zijn: insulineresistentie van de 
lever, spieren en/of vetweefsel en een verstoorde bètacelfunctie van 
de alvleesklier.

Leefstijlinterventie
Hoewel er consensus bestaat over het belang van leefstijlmanage-
ment, educatie en ondersteuning van diabeteszelfmanagement, staat 
medicatie vaak centraal in de behandeling van diabetes type 2. Waar 
de medische behandeling met name gericht is op het voorkomen of 
vertragen van cardiovasculaire complicaties, kunnen gewichtsverlies 
en leefstijlveranderingen de pathofysiologische processen die ten 
grondslag liggen aan diabetes type 2 omkeren of in remissie brengen 
(zie kader ‘diabetesremissie versus diabetesomkering’). Onderzoek 
laat zien dat leefstijlstrategieën vooral effectief zijn als de bètacellen 
in de alvleesklier nog niet onomkeerbaar zijn beschadigd.
Door verschillen in onderliggende pathofysiologie en oorzaken, zijn 
verschillende therapeutische aanpakken mogelijk meer of minder 

succesvol bij patiënten. Het diabetische fenotype – het diabetes-
subtype gebaseerd op de locatie van de insulineresistentie en reste-
rende bètacelfunctie – bepaalt mogelijk de respons op verschillende 
leefstijlinterventies. Onderzoek moet aantonen in hoeverre het  
diabetessubtype kan worden gebruikt als basis voor een gepersona-
liseerde (leefstijl)behandeling die specifieker is dan het generieke 
advies om gezond te eten en meer te bewegen.

Hoewel leefstijlinterventies kunnen leiden tot remissie van diabetes type 2, is het 
onduidelijk in hoeverre remissie de onderliggende pathofysiologie van de ziekte 
verandert. De Nederlandse Stevenshof pilotstudie laat zien dat het bereiken van 
diabetesremissie met leefstijlinterventie mogelijk is bij een langere ziekteduur, 
maar dat de onderliggende pathologie slechts minimaal wordt beïnvloed. Dus 
zelfs wanneer diabetesremissie wordt bereikt, moeten patiënten de 
leefstijltherapie blijven volgen en onder controle van zorgverleners blijven.

Het effect van 
leefstijlinterventie 
op diabetes type 2

THEMA: 
LEEFSTIJL
GENEES
KUNDE

u	Diabetesremissie versus diabetesomkering
Er is veel discussie over de definitie van diabetesremissie. In 
de meest gebruikte definitie wordt onder diabetesremissie 

een toestand verstaan waarin een persoon, die eerder is gedi-
agnosticeerd met type 2 diabetes, normale glucosewaarden 

heeft bij afwezigheid van farmacologische glucose verlagende 
therapie voor een duur van minimaal één jaar. De verschillen-

de definities maken het lastig, diabetesremissie in de klinische 
praktijk effectief in te zetten als uitkomstmaat. In de praktijk 
wordt het stoppen van de ziekteprogressie, het verbeteren 
van de glucosehomeostase of het kunnen verminderen van 
de glucose verlagende medicatie vaak al als zinvol resultaat 
beschouwd. Daarom zou je al kunnen spreken van diabetes-
omkering bij het bereiken van streefwaarden voor bloedsui-
kerwaarden – HbA1C en nuchter plasmaglucose – met ver-
minderde medicatie of het bereiken van normale waarden 

met ongewijzigde medicatie. Consensus over de definitie van 
diabetesremissie en of diabetesomkering kan helpen om dit 

gerichter in te zetten als behandeldoel in de klinische praktijk.
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Stevenshof pilotstudie
In een recent artikel  beschrijven onderzoekers van TNO en het 
LUMC en zorgprofessionals van gezondheidscentrum Stevenshof  
de Diabetyping Lifestyle Intervention (DLI), waarin een orale 
glucosetolerantietest (OGTT) gebruikt wordt om het diabetessub-
type te bepalen. Informatie over het diabetische subtype werd ge-
combineerd met klinische parameters en persoonlijke voorkeuren 
om tot een persoonlijk behandelplan te komen, gericht op  
diabetesremissie of -omkering. Kan de DLI leiden tot omkering of 
remissie van diabetes type 2, en wat zijn de effecten op de onder-
liggende pathofysiologie en diabetessubtype? Om die vragen te  
beantwoorden zijn vijftien mensen met type 2 diabetes – gemiddelde 
T2D-duur van 13,4 jaar – gerekruteerd uit twee eerstelijnszorgcen-
tra in wijk Stevenshof (Leiden). Via een OGTT zijn de deelnemende 
patiënten toegewezen aan één van de acht diabetessubtypes, op  
basis van een combinatie van hun bètacelfunctie en de aanwezig-
heid van lever- en/of spierinsulineresistentie. De resultaten werden 
door een diabetesverpleegkundige en diëtist met de patiënt bespro-
ken. Dit resulteerde in een persoonlijk DLI-behandelplan, dat  
bestond uit adviezen over voeding, lichamelijke activiteit, slaap, 
stress en medicatie. Tijdens de zes maanden durende interventie 
was er regelmatig contact tussen patiënt, praktijkondersteuner  
en/of diëtist. 

Dieetinterventie
De dieetinterventies werden gekozen op basis van het diabetische 
subtype. Leverinsulineresistentie werd aangepakt door een kort, in-
tensief en zeer caloriearm dieet (een week uitsluitend groenten). 
Bètacelfunctie en hepatische insulineresistentie werden (verder) 

verbeterd door een koolhydraatarm dieet (ongeveer 75 gr koolhy-
draten per dag). Indien de insulineresistentie en andere gemeten 
parameters na drie maanden waren verbeterd, werden de deelne-
mers geleidelijk overgezet op een mediterraan dieet. 

Resultaten
Alle vijftien deelnemers voltooiden de interventie. Na drie maan-
den waren het gewicht, BMI, middelomtrek, HbA1c, nuchtere 
glucose, systolische bloeddruk en triglyceriden significant lager dan 
op baseline, HDL-cholesterol was significant hoger (tabel 1). Deze 
verbetering hield aan tot het einde van de interventie (zes maan-
den), behalve voor de systolische bloedruk. Hoewel bloedsuiker-
waarden HbA1C en nuchtere glucose na zes maanden significant 
lager waren dan op baseline, werd een significante toename gezien 
tussen maand drie en zes. Veel deelnemers konden stoppen met 
hun diabetesmedicatie of de dosis verlagen gedurende de interven-
tie. Daarnaast kon ongeveer de helft van de patiënten die bloed-
druk- en cholesterol verlagende medicatie gebruikten de dosis ver-
lagen of stoppen.
Waar bij de start alle deelnemers geclassificeerd werden als diabe-
tespatiënten type 2, bereikten vier deelnemers diabetesomkering en 
twee diabetesremissie na drie maanden. Na zes maanden waren 
deze twee deelnemers nog steeds in remissie en drie van de vier 
deelnemers nog in ‘omkering’. In het betreffende artikel1 presente-
ren de auteurs in detail de persoonlijke (fenotypische) route van 
drie studiedeelnemers: één die T2D-remissie, één die omkering en 
één die geen van beide bereikt. Hoewel zes deelnemers remissie 
dan wel omkering bereikten, veranderde de diabetische typering 
tijdens de interventie echter slechts minimaal. 
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Discussie & conclusie
De Stevenshof pilotstudie laat zien dat remissie en omkering kan 
worden bereikt door leefstijlbehandeling in een klein cohort van 
mensen met langdurige type 2 diabetes. De Diabetyping Lifestyle 
Intervention resulteerde in gewichtsverlies, verbeterde pathofysio-
logie en metabole gezondheid. Leefstijl werkt, ook bij langere 
ziekteduur. Notabene: de verbeteringen in het glucosemetabolis-
me op zijn minst gedeeltelijk gedreven worden door gewichtsver-
lies (gemiddeld 11 kg). Het bereiken van remissie of omkering 
ging echter gepaard met resterende onderliggende pathologie, 
wat aangeeft dat diabetesremissie niet per definitie genezing bete-
kent. Verbetering van glucose/HbA1c betekent niet dat men niet 
meer insulineresistent is, of dat de bètacellen volledig zijn her-
steld. In deze studie verbeterde de bètacelfunctie slechts licht, 
terwijl andere parameters een veel grotere verbetering lieten zien. 
Het verminderde vermogen van de bètacelfunctie om te herstel-
len is eerder al gekoppeld aan de duur van de ziekte, net als is 
aangetoond dat bètacelfunctie afneemt met de leeftijd. Ondanks 
de verminderde bètacelfunctie en hogere leeftijd in de Stevenshof 
onderzoekspopulatie, waren toch vijf deelnemers in staat diabe-
tesremissie of -omkering te bereiken. Bij deze deelnemers waren 
echter bijna alle indices nog steeds aangetast na drie en zes 
maanden interventie in vergelijking met een gezonde populatie. 
Dit geeft aan dat de insulinegevoeligheid en bètacelfunctie niet 
volledig zijn hersteld. Daarmee laat de studie zien dat Hb1Ac en 
nuchter plasmaglucose geen volledig beeld geven, aangezien on-
derliggende pathofysiologie nog steeds aanwezig kan zijn bij ge-
normaliseerde HbA1c en nuchter plasmaglucose en stoppen van 
medicatie. Bovendien verslechterden HbA1c en nuchter glucose 
van drie naar zes maanden interventie, wat mogelijk verband 
houdt met een verminderde naleving van de leefstijlinterventie 
die door deelnemers werd gerapporteerd.
Daarom raden de auteurs aan dat zelfs mensen die volledig in re-
missie zijn onder toezicht moeten blijven van een zorgverlener. 
Gewichtstoename of een ongezonde levensstijl kan, vooral bij res-
terende onderliggende pathofysiologie, leiden tot terugval. 
Langdurige naleving van een gezonde levensstijl en voortdurende 
monitoring van mensen in diabetesremissie is daarom noodzake-

lijk. Aan de andere kant zijn de algehele veranderingen in gezond-
heidsstatus en medicatiegebruik die met een leefstijlbehandeling 
kunnen worden bereikt klinisch nog steeds zinvol, ook voor men-
sen die volgens de definitie geen remissie of omkering bereiken.  

u	De Hoogh IM, Oosterman JE, Otten W, et al. The Effect of a Lifestyle 

Intervention on Type 2 Diabetes 

Pathophysiology and Remission: The Stevenshof Pilot Study. Nutrients 

2021;13(7):2193. doi: 10.3390/nu13072193.

Tabel 1. Gemiddelden op baseline, 3 en 6 maanden, en significante veranderingen over de tijd
Variabele Gemiddelde (SD)

Baseline Drie maanden Zes maanden

Lichaamsgewicht (kg) 102.6 (13.0) 92.5 (10.3) a 91.7 (10.5) a

BMI (kg/m2) 34.1 (3.5) 30.7 (2.8) a 30.4 (2.3) a

Middelomtrek (cm) 120.1 (9.0) 109.5 (7.8) a 108.0 (7.9) a

HbA1c (mmol/mol) 67.6 (12.3) 49.7 (9.9) a 59.7 (17.3) a,b

Nuchtere glucose (mmol/L) 11.98 (3.22) 8.69 (2.65) a 10.40 (4.05) a,b

Nuchtere insuline (mU/L) 23.9 (11.8) 17.5 (9.8) 13.9 (6.0)

Systolische bloeddruk (mmHg) 136.7 (14.0) 126.0 (14.7) a 131.0 (9.9)

Diastolische bloeddruk (mmHg) 79.8 (7.1) 74.7 (7.2) 83.2 (8.8) b

Totaal cholesterol (mmol/L) 4.03 (0.56) 3.93 (0.74) 4.19 (0.72)

LDL-cholesterol (mmol/L) 2.02 (1.01) 2.03 (0.64) 2.14 (0.83)

HDL-cholesterol (mmol/L) 1.00 (0.19) 1.12 (0.37) a 1.15 (0.28) a

Triglyceriden (mmol/L) 2.81 (1.51) 2.07 (1.36) a 2.38 (1.54) a

Data worden weergegeven als gemiddelden en standaard deviaties (SD).

a = significant verschillend ten opzichte van baseline met p < 0.05; b = significant verschil tussen drie en zes maanden met p < 0.05.
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Slow fix 

‘Ontspanning en 
rust zijn een 

essentieel onder-
deel van een ge-

zonde leefstijl’

N
a lang kwakkelen besloot ik vorig jaar winter naar mijn huisarts te gaan. Ik was 
ontzéttend moe, had enorme hoofdpijn en zag zelfs wazig. Mijn huisarts wist wel 
raad met deze klachten. Zonder al te veel vragen te stellen, drukte ze me een re-
cept in de hand: ‘Tramadol’, las ik. 

Mijn huisarts is opgeleid om snel mijn symptomen na te vragen, te formuleren en te verhel-
pen. In mijn geval dus een pilletje voor te schrijven en klaar. Helaas werkte zo’n quick fix niet. 
Ik werd hondsberoerd van die pijnstiller en lag een paar dagen op bed. Achteraf dacht ik, 
waarom vroeg ze niet of ik afgelopen tijd stress heb ervaren, en goed heb geslapen?

Mijn huisarts is met haar 57 uur onderwijs over voeding, leefstijl en gezondheidsbevordering 
in haar opleiding geneeskunde niet gewend om te vragen naar leefstijl. Toch ligt daar een 
enorme kans! Uit onderzoek van Student & Leefstijl blijkt dat patiënten de (huis)arts nog al-
tijd als de betrouwbaarste bron zien, als het gaat over voeding- en leefstijladviezen. Student en 
Leefstijl geeft aan dat het van belang is dat de arts van de toekomst beter geschoold wordt 
over voeding en leefstijl zodat interventies in de spreekkamer ingezet kunnen worden.

Maar ja, tijd is de beperkende factor. Dat begint al tijdens de opleiding geneeskunde en dat 
voel je als je bij de huisarts zit. Toch zou dat moeten veranderen, want een quick fix bestaat 
niet. En juist met het tegenovergestelde: rust en aandacht bereik je veel meer, naast gezonde 
voeding en beweging. Een slow fix dus, want ontspanning en rust is een essentieel onderdeel 
van een gezonde leefstijl. 

Als mijn huisarts aan mij had gevraagd naar mijn leefstijl, spanning en ontspanning dan had 
ze vast en zeker die sterke pijnstiller niet voorgeschreven. Dan vermoed ik dat zij mij had ge-
adviseerd om meer te ontspannen op tijd naar bed te gaan voordat ze mij een recept voor een 
pijnstiller had gegeven. Met mijn voeding zit het natuurlijk wel goed en met bewegen ook. 
Maar ik ben wel meer bezig met ontspanning en heb, naast een ontspannen uurtje yoga, ook 
mijn oude passie dansen weer opgepakt. En mijn huisarts, die neem ik de volgende keer mis-
schien wel mee!   

THEMA: 
LEEFSTIJL 
GENEES 
KUNDE
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“D
e wetenschappelijke consensus is kraakhelder: 
eet meer plantaardig, minder dierlijk”, stelt 
diëtist Lobke Faasen. Dat Nederland steeds 
plantaardiger gaat eten, zie je terug in de cij-

fers [1], de media en in de schappen van de supermarkt. De 
Richtlijnen goede voeding uit 2015, samengesteld door de 
Gezondheidsraad, opent er zelfs mee: De kern van het advies is de 
aanbeveling om te eten volgens een meer plantaardig en minder dierlijk 

voedingspatroon [2]. Ook binnen de landelijke overheid is er sprake 
van een eiwittransitie met oog op gezondheid en duurzaamheid. In 
de Nationale Eiwitstrategie (2018) beschrijft het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat Nederland de 
zelfvoorzieningsgraad van nieuwe en plantaardige eiwitten dient te 
vergroten op een duurzame manier die bijdraagt aan de gezond-
heid van mens, dier en de natuurlijke omgeving. Een aandachts-
punt hierbij is een gezonder en plantaardiger eetpatroon van de 
Nederlandse consument [3]. 

Whole Foods Plant Based
Een stap verder dan ‘minder dierlijk en meer plantaardig’ is een vol-
ledig plantaardig voedingspatroon. In dat geval kan een Whole 
Foods Plant Based (WFPB)-eetpatroon een optie zijn. WFPB is na-
melijk minder belastend voor het milieu dan andere eetpatronen. 
Faasen: “Het Westerse voedingspatroon speelt een enorme rol in de 
klimaatcrisis. En klimaatverandering is waarschijnlijk de grootst mo-
gelijke gezondheidsbedreiging die mensen bovendien wereldwijd 
treft.” 

Eet je WFPB, dan ligt de nadruk op onbewerkte producten, met 
name volkoren graanproducten, peulvruchten, groente en fruit. 
Dierlijke producten (vlees, vis, eieren en zuivel) en bewerkte voe-
dingsmiddelen met veel vet worden afgeraden. Volgens Faasen kan 
een WFPB-voedingspatroon succesvol zijn bij afvallen: “Gemiddeld 
genomen heeft een plantaardig voedingspatroon zoals WFPB een 
lagere caloriedichtheid dan een meer standaard Westers dieet. Dat 
wil zeggen: je eet een relatief groter volume, maar een relatief lage 
hoeveelheid calorieën.”

Meerdere studies rapporteren gezondheidsvoordelen bij een 
WFPB-eetpatroon, zoals lagere cardiovasculaire mortaliteit [4], 
verlaagd risico van diabetes mellitus type 2 [5] en verbetering van 
insulineresistentie [6]. Tijdens de BROAD-studie [7], een randomi-
sed controlled onderzoek, aten 65 deelnemers 12 weken lang volgens 
het WFPB-voedingspatroon. De onderzoeksgroep bestond uit vol-
wassenen met obesitas, hart- en vaatziekten of diabetes. Een jaar 

Een plantaardig eetpatroon lijkt geschikt als duurzame 
interventie bij overgewicht, zeggen literatuur en experts. 
Moet hier meer aandacht voor komen in de 
diëtistenpraktijk?

Plantaardig(er): 
ook bij de diëtist?

Lobke Faasen.

THEMA: 
LEEFSTIJL
GENEES
KUNDE

Diëtetiek Tekst: Julia Streur
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na de interventie volgde een follow-up. De onderzoekers conclu-
deerden dat er een groter gewichtsverlies was bereikt dan bij ande-
re bekende interventies zonder energierestrictie en 
bewegingsvoorschriften.

Een WFPB-eetpatroon kan een significant effect hebben in het ver-
lagen van de BMI, ook wanneer er intuïtief gegeten wordt tot ver-
zadiging, suggereren meerdere studies [6] [8]. Ruim de helft van 
de Nederlanders heeft matig tot ernstig overgewicht. Om de hoge 

prevalentie van overgewicht, obesitas en voedingsgerelateerde ziek-
tes te verlagen, zijn er onder andere het Nationaal Preventie ak-
koord opgesteld en zijn voedingsrichtlijnen herzien. Ook worden er 
talloze onderzoeken gedaan naar afvallen. Desondanks blijven de 
cijfers juist groeien. Is een WFPB-eetpatroon interessant voor dië-
tisten als interventie bij afvallen?

Jojo’en 
In haar praktijk begeleidt Faasen haar cliënten naar een volwaardig 
plantaardig dieet. Ze boekt goede resultaten. “Zo’n twee op de vijf 
cliënten komt bij mij om gewicht te verliezen. Het jojo-effect, een 
veel voorkomend probleem bij afvallen, is zo goed als afwezig bij 
hen.” 
In de BROAD-studie kwam het jojo-effect ook nauwelijks voor. Na 
de interventie van twaalf weken bleven de deelnemers uit eigen ini-

Bij WFPB ligt de nadruk op onbewerkte producten, met name volkoren graanproducten, peulvruchten, groente en fruit. 

‘Het jojo-effect is zo  
goed als afwezig’
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tiatief volgens een WFPB-voedingspatroon eten. Het afvallen zette 
daarbij geleidelijk door. Een jaar later bleek dat het gewichtsverlies 
bij de meeste deelnemers stabiel was.

Een knap resultaat, want veel studies over afvallen en diëten laten 
zien dat de resultaten op lange termijn bij de meeste mensen te-
genvallen, stelt Jaap Seidell, hoogleraar Gedragswetenschappen, 
Voeding en Gezondheid. “Eigenlijk hebben alle diëten een verge-
lijkbaar mislukkingspercentage. Dat komt doordat de begeleiding 
op de lange termijn niet intensief is. Daardoor verliezen mensen 
veel gewicht in het begin van een traject, maar vallen ze daarna 
weer terug in oude eetpatronen door een gebrek aan begeleiding.”

Volhouden
De resultaten bij een WFPB-voedingspatroon zijn dus veelbelo-
vend, maar een volledig veganistisch eetpatroon is niet voor ieder-
een weggelegd, benadrukt Seidell. “De belangrijkste determinant 
bij gewichtsverlies is wat mensen het langste kunnen volhouden en 
dat is per persoon heel verschillend. Eet de rest van je gezin bij-
voorbeeld veel vlees en zuivel, dan wordt een plantaardig dieet las-
tig om vol te houden.”

De hoogleraar vervolgt: “Er zijn heel veel stromingen op het gebied 

van dieet, onder andere ook meer vlees. Heb je afvallen als doel, 
dan zijn bijna alle eetpatronen die afwijken van een gemiddeld 
Nederlands eetpatroon, beter. De standaard bestaat voor veel men-
sen namelijk uit veel ongezond gemaksvoedsel en sterk bewerkte 
voeding. Het voedselaanbod is grotendeels ongezond, goedkoop en 
overal beschikbaar. Die prikkels leiden tot overconsumeren.”

Tegenwerking
Om de prevalentie van overgewicht te verlagen, moeten we daarom 
niet naar het individu kijken, maar vooral naar de maatschappelijke 
context, beamen zowel Seidell als Faasen. Er is te weinig politieke 
wil of maatschappelijke druk, aldus de hoogleraar. Hij vindt de 
aanpak onvoldoende. “Te veel gericht op het individu, daarmee 
krijg je de prevalentie van overgewicht niet naar beneden.” 

Volgens Faasen ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij de 
richtlijnen en de instanties erachter. “Een groot probleem is wat ik 
noem, de lobbycratie. Diëtisten-opleidingen richten zich bijvoor-
beeld op informatie van het Voedingscentrum en dergelijke. Het 
Voedingscentrum is een instituut dat deels gefinancierd wordt door 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als het 
geld van dit ministerie naar het Voedingscentrum gaat, dan kun je je 
afvragen hoe onafhankelijk dat nog is. Wees daar op zijn minst 
transparant over, vind ik.”  

Verschuiven van focus
Volgens Faasen speelt de grote hoeveelheid aan (mis)informatie 
vanuit de voedingsindustrie ook een belangrijke rol. “De ene week 
staat in de krant dat zuivel slecht is, terwijl je de week erop leest 
dat je niet zonder kan. Bij twijfel denken mensen ‘ik weet het niet 
meer, ik doe maar wat’. Wat kan helpen, is als wij als beroepsgroep 
meer aan een kant gaan staan en zeggen: ‘we weten het zeker, meer 
plantaardig is beter’. Ik denk dat dit al door veel mensen erkend 
wordt, maar als ik zeg dat je echt zonder dierlijke producten kunt, 
dan gaan mensen wel een beetje stuiteren.” Faasen benadrukt dat 
de transitie naar een plantaardige levensstijl essentieel is, “niet al-
leen voor de gezondheid van mensen zelf, maar ook om klimaat-
verandering te tackelen.” 

“Ik denk inderdaad dat de transitie naar meer plantaardig bij de 
beroepsgroep van diëtisten zou moeten horen”, vult Seidell aan. 
Volgens de hoogleraar heeft het beroep van diëtist baat bij een 
minder klinische insteek en moet de focus verschuiven naar ge-
dragsverandering. “Wat er moet veranderen aan een voedingspa-
troon is gemiddeld niet zo ingewikkeld” zegt Seidell. “Maar wat 
past nou goed bij iemand? En hoe kun je iemand daarin op maat 
begeleiden naar een gezonder en duurzamer eetpatroon op de 
lange termijn? Dat is echt de inbreng van de diëtist in de toe-
komst.”  

‘De transitie naar meer 
plantaardig moet bij de 
beroepsgroep van diëtisten 
horen’

Jaap Seidell.
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Havermout pannenkoeken met banaan en blauwe bessen.  
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Tekst: Roeland DobbelaerNieuws

F
eit is dat er in 2050 ruim 9 mil-
jard mensen van voedsel voor-
zien moeten worden. Daarvoor is 
het van belang dat ook de voe-

dingsmiddelenindustrie op een andere ma-
nier gaat produceren. Tijdens Food 
Technology presenteren deskundigen de 
laatste innovaties en inzichten in de 
voedingsmiddelentechnologie. 
Zal kunstmatige intelligentie alle processen 
in de fabriek beheersen, om deze op basis 
van lifedata aan te sturen en de allerbeste 
kwaliteit te garanderen? Is efficiënter pro-
duceren door onderhoud en uitval van 
voedselproducerende machines te voorspel-
len? Bedrijven die oplossingen of innovaties 
ontwikkelen waarmee de voedingsmiddele-
nindustrie efficiënter, effectiever, duurza-
mer of zelfs geheel anders kan produceren, 
zijn aanwezig op de beurs. Food 
Technology zet de volgende thema’s cen-

traal: Fabriek van de toekomst, Duurzame 
en transparante keten, Food innovatie, 
Veilig voedsel en Food Lab.
Hightech meets food
Het programma voor de eerste editie van 
Food Technology staat al stevig in de stei-
gers. Wetenschappers geven lezingen over 
hun onderzoek, diverse organisaties zoals 
Keep food Simple, IFFI, Schuttelaars en 
Partners, Nederlands VerpakkingsCentrum, 
Hygienic Design Network, houden tijdens 
het evenement een seminar. 

Beide dagen worden afgetrapt door hoogle-
raren die elk afzonderlijk een eigen pleidooi 
houden voor verandering. Op woensdag 1 
december is dat prof. dr. Remko Boom 
(hoogleraar Food Process Engineering 
WUR). Hij presenteert een nieuwe manier 
om naar ingrediënten te kijken. ‘Als we het 
zuiveren van ingrediënten inperken, kan 
dat veel voordelen hebben’, aldus Boom, 
‘Denk aan het verhogen van de opbrengst 
met minder water- en energiegebruik. En 
omdat er minder additieven nodig zijn voor 
de houdbaarheid, zijn deze ingrediënten 
geschikt voor cleanlabelfood. Bovendien 
zullen veel van zulke ingrediënten betere 
voedingswaarden hebben en veroorzaakt de 
verwerking minder afval.’ 
Donderdag 2 december houdt prof. dr. 
Jaap Seidell (hoogleraar Voeding en 
Gezondheid aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam) een pleidooi voor voedseltran-
sitie in de voedingsindustrie met als titel: 
‘Tijd voor een voedseltransitie in de voe-
dingsindustrie’.  Hiermee wil hij het pu-
bliek en de maatschappij als geheel, prikke-
len tot een vruchtbaar debat. Want er is 
écht verandering nodig, zo zal hij laten blij-
ken tijdens zijn lezing.
Kijk op food-technology.nl
Verder zijn er in de verschillende deelthe-
ma’s lezingen en presentaties, over duur-
zaam ondernemen in de food (ING), voed-
selfraude (Eurofins) en Normec Foodcare 
behandelt onderwerpen over food lab en 
voedselveiligheid. Een fysieke beursvloer 
vol met nieuws, informatie en kennis, sa-
men met een uitgebreid inhoudelijk pro-
gramma. Kijk op de website: food-techno-
logy.nl voor de meest actuele informatie 
over zowel het seminarprogramma als be-
zoeken. Ook kunt u zich hier gratis regis-
treren als bezoeker.  

Hoe ziet het voedselsysteem van de toekomst eruit? 
Welke rol speelt technologie hierin? Antwoorden op 
deze vragen zijn te vinden op Food Technology, een 
tweedaagse event dat op 1 en 2 december plaatsvindt 
in de Brabanthallen in Den Bosch.

Kijken naar de toekomst
Food Technology 

‘Tijdens Food 
Technology 2021  
komen food en  
hightech samen’
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DiëtetiekColumn

Het nadeel van 
optimisme
“An apple a day keeps the doctor away.” Zucht. Ik hoor het mijn moeder nog zo zeggen, 
terwijl ik een kleine twintig jaar later nog steeds bijna dagelijks een handvol dropfruitduo’s 
eet in plaats van die gezonde appel. Het is niet dat ik niet gezond wil leven, maar ik hou 
nou eenmaal van snoepen! Daarbij ben ik nooit ziek en sport ik best veel. Dan kan mij toch 
niet zoveel gebeuren?

Door corona is het enerzijds nóg belangrijker geworden om gezond te leven omdat de kans 
op het oplopen van het virus nou eenmaal groter is voor mensen met zwaar overgewicht 
(1). Anderzijds is het aanmeten en volhouden van een gezonde levensstijl aanzienlijk lasti-
ger geworden. Uit onderzoek van het RIVM (2) blijkt namelijk dat in de afgelopen ander-
half jaar, meer mensen ongezonder zijn gaan leven, met alle gevolgen van dien voor de 
gezondheidszorg.

Maar waarom vinden we dat preventieve gezondheidsgedrag nou zo moeilijk? Waarom eten 
we niet gewoon elke dag netjes volgens de Schijf van Vijf, sporten we allemaal de aanbevo-
len 2,5 uur per week en doen we er op die manier alles aan om op de lange termijn niet 
ziek worden? Soms is het gebrek aan zelfvertrouwen om gezond gedrag vol te houden (3) 
van grote invloed. Ook de kracht van instant gratification - de neiging om een onmiddellij-
ke, maar minder grote beloning te verkiezen boven een grotere beloning in de toekomst (4) 
- speelt ongetwijfeld een rol. Echter, daarnaast is er een wellicht wat minder voor de hand 
liggende factor te onderscheiden: de optimism bias.

De optimism bias is een sociaalpsychologisch fenomeen waarbij we structureel de kans op 
negatieve gebeurtenissen onderschatten en de kans op positieve gebeurtenissen overschat-
ten (5). Een zeer nuttig mechanisme, want doordat we optimistisch zijn over de toekomst, 
zijn we minder bang voor eventuele gevaren en daardoor minder gestresst (6). Toch brengt 
die optimism bias niet alleen voordelen met zich mee. Het kan er namelijk voor zorgen dat 
we een verkeerde inschatting maken van het risico dat we lopen op bijvoorbeeld leefstijlge-
relateerde aandoeningen (7) en dat we daarbij in de ‘dat overkomt mij toch niet’-modus 
schieten.

Een Canadees onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat slechts eenderde van alle patiënten met 
diabetes type 2 in dat land, ernstig overgewicht heeft; de rest van diabetespatiënten heeft 
licht of helemaal geen overgewicht (8). Ook voor mensen met een ogenschijnlijk klein risi-
co op een leefstijlgerelateerde aandoening is het dus belangrijk is om een gezonde levens-
stijl te hebben.

Eén van de redenen van het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ge-
initieerde Nationaal Preventieakkoord (9) is dan ook dat zo’n 50 procent van de volwasse-
nen in Nederland overgewicht heeft. Het grootste gedeelte hiervan heeft echter geen zwaar 
overgewicht (10), wat deze groep zowel cruciaal voor de gezondheidszorg als moeilijk te 
overtuigen maakt. Zo kan optimisme toch ook z’n nadelen hebben.  

 X Bronnen
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Christiaan Wierenga, gedragsexpert bij 
Duwtje, onderzoeks- en adviesbureau 

voor gedragsverandering
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Boeken
Al deze boeken zijn te koop bij Bazarow, de online boekhandel die 
meer dan 1,5 miljoen  titels binnen 24 uur kan leveren.

Ingelepeld
Waarom maar weinig klopt van wat 
ons over voeding is verteld
Auteur: Tim Spector

Uitgeverij: Nieuwezijds, Amsterdam

Vertaling Lieke Berkhuizen, Rijnsburg

Aantal pagina’s: 302

Prijs: 21,95

T
im Spector is professor geneti-
sche epidemiologie aan het 
King’s College in London. 
‘Ingelepeld’ is zijn derde boek. 

Hierin trekt hij huidige voedingsrichtlijnen, 
wetenschap en advies in twijfel. Sterker, hij 
bekritiseert ook zijn eigen eerdere bevin-
dingen als wetenschapper en auteur van 
veel papers. ‘Dit boek is ontstaan vanuit de 
dwingende noodzaak om te heroverwegen 
hoe we eten, om betere vraagtekens te 
plaatsen en om hogere eisen te stellen aan 
wetenschappelijk onderzoek en publica-
ties’, schrijft hij in de inleiding. Volgens 
Spector loopt de voedingswetenschap, in 
vergelijking met andere gebieden, nu nog 
achter, maar zou het in de toekomst 
weleens het belangrijkste thema 
van allemaal kunnen worden. 

Een flinke  
portie kritiek

In het boek komen allerlei onderwerpen 
voorbij: vasten, calorieën, vet, veganisme, 
gluten, allergieën en nog veel meer. In elk 
hoofdstuk kijkt Spector kritisch naar de 
huidige adviezen met betrekking tot voe-
ding en gezondheid en legt hij uit hoe die 
adviezen tot stand zijn gekomen. Volgens 
Spector zijn veel van de huidige richtlijnen 
verkeerd en dit komt volgens hem door 
lobbyisten, corruptie, slechte wetenschap 
en verkeerde interpretatie van 
onderzoeksresultaten.

Ik heb al veel (voedings)boeken verslon-
den, maar dit boek moest ik om de drie 
hoofdstukken even wegleggen om alle in-

formatie te kunnen verteren. De 
informatiedichtheid per 

hoofdstuk is verbazingwek-
kend groot. Met een kriti-
sche blik en uitgebreide 
onderbouwing ontkracht 
Spector allerlei onderzoe-
ken waar populaire in-

zichten op zijn gebaseerd, 
zoals de bevindingen van 

Atwater, waaruit de moderne 
‘calories in vs calories out’ aanpak 

uit is voortgekomen (je moet net zoveel 
verbranden als je eet). 

Spector gaat zo diep op het onderzoek in 
dat de inhoud van het boek misschien 
moeilijk toegankelijk en zelfs verwarrend 
kan zijn voor lezers met weinig achter-
grondkennis over (voedings)wetenschap.

Als diëtist in opleiding heb ik ‘Ingelepeld’ 
compleet onderschat. Ik dacht dat er, al-
weer, een boek verschenen was dat een 
nieuw dieet zou propageren of iets derge-
lijks. Maar dit is anders, de argumenten die 
Spector aanlevert, zijn zo overtuigend dat 
het urgentie tot verandering creëert. Na het 
lezen van dit boek heb ik kritisch gekeken 

In dit boek laat auteur Tim Spector je twijfelen aan alles dat je 
dacht te weten over voeding. Dit boek is geen leesvoer, het is 
een compleet buffet met gerechten vol (heerlijke) kritiek.

‘Dit is 
ontstaan 

vanuit nood-
zaak te herover-

wegen wat we 
eten’

naar mijn eigen kennis en ben ik weer zelf 
nader onderzoek gaan doen. Well played, 
Spector.

Spector schrijft dat hij mensen niet wil ver-
tellen wat ze moeten eten, maar reikt ken-
nis aan zodat je zelf kunt reflecteren op je 
voeding en aanpassingen kunt maken.
In het boek raadt hij geen specifiek eetpa-
troon aan en hij geeft ook lang niet altijd 
antwoorden op de talloze vragen die opdui-
ken tijdens het lezen van ‘Ingelepeld’. Aan 
het einde staan enkel wat handvatten die 
mensen tijdens hun zoektocht naar het 
juiste eetpatroon kunnen ondersteunen. 

‘Ingelepeld’ is voor lezers die een uitdaging 
willen, hun kennis over voeding en hoe we 
ernaar kijken willen verdiepen en kritisch 
willen kijken naar hun eigen denkbeelden 
en gewoontes. Een boek om af-en-toe in te 
duiken en vooral om tussen het lezen door 
over na te denken.  

Tekst: Julia StreurFO
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