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Redactioneel

Heel soms schreef ik me op de basisschool in 
voor een dagelijks pakje schoolmelk. 
Eigenlijk vooral om erbij te horen, niet om-

dat ik dacht dat het gezond was of zo. Alhoewel, ik groei-
de op met de reclameslogan van Joris Driepinter: ‘drie 
glazen melk per dag!’, daar werd je enorm sterk van… 

Omdat mijn moeder zelf geen melk lustte, kregen we thuis 
altijd chocomel. Magere, helemaal niet lekker eigenlijk en 
wellicht ook niet zo gezond. Als we heel soms toch gewone 
melk dronken, gooide ik er een flinke scheut Roosvicee in, een 
vruchtensiroop vol rozenbottels, om de smaak te verbuigen. Zo 
hadden we thuis nog wel wat meer ietwat vreemde eet- en drink-
gewoontes, zeker als ik het vergelijk met de kennis van nu. Zou 
mijn moeder geen hartinfarct hebben gekregen op haar 56e als ze 
meer had geweten over gezonde voeding? Wie weet.

Vanuit het Voedingscentrum willen ze anno 2021 in ieder geval graag dat de 
Nederlandse jeugd voedselvaardiger wordt. Hiermee wordt bedoeld: ‘het hebben 
van kennis en vaardigheden om eten te kunnen plannen, regelen, kiezen en bereiden 
ten behoeve van een gezonde, veilige en duurzamere voedingsinname’. Veel kinderen 
krijgen deze vaardigheden (nog steeds) thuis niet mee. De school is daarom, naast de 
thuissituatie, bij uitstek een omgeving waar gezond gedrag gestimuleerd kan worden. 
Deze kennis kan vroeg of laat worden ingezet om gezonder en duurzamer te kiezen.
Van groot belang. Immers, meer dan de helft van de bevolking is te zwaar. Dit leidt tot 
vele aandoeningen zoals onder meer diabetes type 2, hart- en vaatziekten en diverse 
vormen van kanker.  De urgentie om overgewicht aan te pakken is dus hoog. De helft 
van de volwassenen in Nederland heeft een BMI van 25 kg/m2 of hoger. Bij 13,8 pro-
cent is zelfs sprake van obesitas, een BMI van 30 kg/m2 of meer. Er is grote gezond-
heidswinst te behalen bij zowel preventie als de juiste behandeling van overgewicht en 
obesitas. De COVID-19 epidemie, waarbij zo’n 80 procent van de mensen die op de 
IC behandeld moest worden overgewicht bleek te hebben, toont ook aan dat overge-
wicht een risicofactor is voor een ernstiger beloop van infecties. 

Dit nummer van Voeding Nu heeft als thema: Onderwijs. Daarbij gaat het niet over 
kookles, wel over allerlei vormen van kennis verspreiden en vergaren. Van de invloed 
die de leerkracht op de basisschool kan uitoefenen op (on)gezonde eetgewoontes van 
kinderen en wellicht hun ouders, de opleiding van toekomstige diëtisten en andere 
voedingsexperts tot en met de universitaire onderzoeken aan toe. We geven geen ant-
woord op de vraag of u nou wel of niet drie glazen melk per dag moet drinken. We 
brengen wel artikelen over trends, meningen en inzichten rondom (onderwijs) over 
gezonde voeding en voedingspatronen.

Veel leesplezier! 

Angela Jans 
Hoofdredacteur
angelajans@aleapublishers.nl

Prof. Weijs  
wil intergratie 
onderzoek en 
onderwijs 

8

Joris Driepinter

Commentaar

Angela: hi joke, 
kun je aub de tekst onder 08 passend maken. en misschien kun je 
die quote wat minder ongelukkig af laten breken. 

‘Naast evidence-
based werken moet 

practice-based 
evidence niet 

worden onderschat’ 
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Commentaar

Hi Joke, 

zou jij aub de fotos willen plaaten?
en plaats aub umlaut op dietetiek. (waar zit dat??? kan niet vinden)

Hi joke, ik heb iets toegevoegd aan het colofon waardoor er nu 
tekst uitloopt. kun je het colofon iets groter maken zodat het past?

08

2824

16
Interview
Trends, meningen en inzichten over ge-
zonde voeding en voedingspatronen ver-
anderen razendsnel. Hoe kunnen weten-
schappers en onderwijsinstellingen dit 
bijbenen en up-to-date blijven? Prof. dr. 
ir. Peter Weijs, al bijna dertig jaar verbon-
den aan de Hogeschool van Amsterdam, 
stuurt studenten het liefst de straat op 
om onderzoek te doen. “Want”, zegt hij, 
“naast evidence-based werken moet 
practice-based evidence niet worden 
onderschat.”

35 - 56%
stijgt de vraag naar voedsel 

tussen 2010 en 2050

7x €800.000
voor voeding-gerelateerd 

onderzoek in de Vidi-ronde  
van NWO

45.000 liter
wei stroomde het kanaal 

Boterdiep (Groningen) in na een 
ongeluk bij FrieslandCampina

€1,2 miljoen
groeigeld voor vitaminestart-up 

Yummygums

70% van 1016
ondervraagde consumenten 

vindt een thuisbezorgde maaltijd 
uit een ‘dark kitchen’ (industriële 

keuken) prima

Aandacht voor zorgonderwijs 
Meer dan de helft van de bevolking is te 
zwaar. Dit leidt tot vele aandoeningen 
zoals onder meer diabetes type 2, hart- 
en vaatziekten en diverse vormen van 
kanker. De Alliantie Voeding in de Zorg, 
Partnerschap Overgewicht Nederland 
(PON) en de Hogeschool Utrecht (HU) 
werken in opdracht van het Ministerie 
van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
(VWS) aan zorgonderwijs met meer 
aandacht voor overgewicht en leefstijl. 

Gezondheidsclaim maakt haver 
steeds populairder
In steeds meer producten, van vegan- 
bananenbrood tot muesli wordt haver 
verwerkt omdat het zo gezond is. Dat  
haver in toenemende mate in de belang-
stelling staat heeft - van grond tot mond 
- gevolgen. Zeker als het om glutenvrije 
haver gaat.  

Strijd tegen de obesogene 
samenleving
Joran Broer heeft sinds 2018 een eigen 
diëtistenpraktijk: Voedingsadvies Broer. 
Naast het managen van de praktijk en 
het houden van spreekuren, geeft hij les 
op de Pabo en opleidingsinstituut 
Start2Move. Alles vanuit zijn wens om 
zoveel mogelijk mensen te kunnen 
helpen.
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Bij The Food Lab bedenken en produceren 
studenten Voeding en Diëtetiek duurzame 
en gezonde voedingsconcepten. De experi-
menten vormen oplossingen voor vraag-
stukken uit de praktijk. Het project wil op 
die manier een duurzame verbinding vor-
men tussen onderwijs, praktijk en lectoraat. 

In 2017 ontdekte Lars Vierbergen, project-
leider van The Food Lab, dat 80 procent 
van de producten in het campusrestaurant 
van de HvA niet voldeed aan de richtlijnen 
voor gezonde voeding. Om daar iets aan te 
doen had Vierbergen een flexibele experi-
menteeromgeving nodig. Dat werd The 
Food Lab. In een nieuwsartikel op hva.nl 
over het project vertelt hij: “Opdrachten uit 
de praktijk pakken we snel op. 
Voedingsconcepten worden er uitgedacht, 
onderzocht en getest. Met onze producten 
willen we een bijdrage leveren aan een vita-
le stad. Dat is niet alleen een gezonde en 
duurzame stad, maar ook een gezellige 
stad. Onze producten zijn daarom niet al-
leen gericht op fysieke gezondheid. We den-
ken ook mee in bredere maatschappelijke 
vraagstukken die een link hebben met 
voedsel.”

Inmiddels zijn er verschillende producten 
van The Food Lab verkrijgbaar in het res-

The Food Lab verbindt student en stad
Van suikerarme baklava tot zeewiermayonaise. Studenten Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool van 

Amsterdam (HvA) ontwikkelen nieuwe foodconcepten in The Food Lab. 

Michelle Wijma

Initiatiefnemers Foodvalley NL, 
HortiHeroes en Medical Delta Living Lab 
VIT for Life werken daarbij onder andere 
samen met De Haagse Hogeschool als 
onderzoekspartner. 
Samen met hogescholen, (v)mbo’s, uni-
versiteiten en bedrijven dagen ze jongeren 
uit om zelf met ideeën te komen om ge-
zonder eten aantrekkelijker te maken. 
In 4 fases – onderzoek, ideevorming, con-
ceptontwikkeling en implementatie – ge-
ven de tieners een boost aan een gezonder 

Jongeren voor jongeren
De Food Boost Challenge wil Nederlandse jongeren tussen  

12 en 20 jaar verleiden tot het eten van meer groente en fruit. 

eetpatroon van hun eigen en volgende  
generaties. Bijdragen aan het project?  
Kijk op foodboostchallenge.nl.  

Jaarlijks onderzoeken en testen Voeding en 
Diëtetiek-studenten zo’n 15 foodconcep-
ten. Vierbergen: “We zijn met The Food 
Lab steeds meer aanwezig binnen het cur-
riculum. Zo werken we in het eerste jaar 
bijvoorbeeld samen met een suikervrije 
bakker in Amsterdam. Studenten mogen 
allerlei alternatieven bedenken voor roze 
koeken en brownies. Wij denken mee.”  

taurant van de HvA, bijvoorbeeld volkoren 
bananenbrood zonder toegevoegde suikers 
en zout. Ook bedacht The Food Lab na 
een verzoek van een Amsterdamse bakker 
een nieuwe receptuur voor baklava met 
minder suiker. Een derde voorbeeld is de 
zeewiermayonaise van Seamore, die even 
romig is dan reguliere mayo maar veel min-
der vet, aldus Vierbergen.

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! 



Nieuws

september 2021 | 7

Julia Streur en Michelle Wijma

Commentaar

Hi Joke,

Voor het volgende nummer wil ik tijdens het plaatsen van de kopij 
graag in Zeist gaan zitten met iemand in de buurt die me beetje 
verder helpt.
voor nu hoop ik op jouw steun en hulp.... 
Ik kon geen passender sjabloon vinden. Wat hier de bedoeling is: dit 
zijn drie nieuwsberichten (waarvan 1 vrij lang). Daarnaast graag 
nog een blokje over VoedingNU (zie rechtsonder vorige nummer 
maar dat mag dan de helft kleiner. Verwijder aub tekst: Naast de 
linkedin tm zoek op voeding nu. We ziezn je graag! laten staan.
daarnaast stuur ik je zo meteen via Wetransfer het benodigde 
fotomateriaal.

bvd 

hartelijke groet, 
angela

past. en graag de staande foto op pag 7 verwijderen en daar twee 
kleinere liggende plaatsen. lijkt me mooier dat de bovenste helft van 
de staande nogal saai is

Eet je regelmatig gefermenteerd voedsel, 
dan vergroot dat de diversiteit van je micro-
bioom. Dat concluderen onderzoekers van 
Stanford University of Medicine na een 
studie met 36 volwassenen die 10 weken 
lang volgens een gefermenteerd of vezelrijk 
voedselpatroon aten. Denk daarbij aan bij-
voorbeeld yoghurt, hüttenkäse en gefer-
menteerde groenten zoals kimchi. Hoe 
meer gefermenteerd voedsel de deelnemers 
consumeerden, hoe groter de groei in diver-
siteit van hun microbioom. De onderzoe-
kers publiceerden hun resultaten in Cell.

Het team wilde testen of een voedingsin-
terventie gericht op het microbioom moge-
lijk een oplossing is voor de stijgende pre-
valentie van chronische inflammatoire 
ziekten, legt professor en directeur voe-
dingsstudies Christopher Gardner uit in 
het persbericht van Stanford Medicine. 
“Een microbioom met een lage diversiteit 
is verbonden aan obesitas en diabetes.” 
Justin Sonnenburg, associate professor mi-
crobiologie en immunologie, vindt de be-
vindingen verbluffend. “Het is een van de 
eerste voorbeelden van hoe een eenvoudige 
verandering in het dieet het microbioom 
reproduceerbaar kan veranderen in een co-
hort van gezonde volwassen.”

De onderzoekers zagen bij de deelnemers 
die fermentatierijk aten ook een verlaging 
van diverse ontstekingswaarden. Een van 
de 19 inflammatoire eiwitten die waren ge-
daald was interleukine 6, een stof die mo-
gelijk verbonden is aan onder andere dia-
betes type 2, reumatoïde artritis en stress.

De controlegroep volgde een vezelrijk voe-
dingspatroon en bij hen waren de inflamma-
toire eiwitten ongewijzigd. En ondanks de 
hoge inname van peulvruchten, zaden, vol-
koren granen, noten, groente en fruit, was er 
ook geen verandering in de diversiteit van 
het microbioom te zien. Dat verbaast de on-
derzoekers, want ze hadden een positief ef-
fect op de microbiële diversiteit van de 
darmflora wel verwacht. “De resultaten sug-

Onderzoek Standord University: darmflora 
heeft baat bij fermentatierijke voeding 
Een eetpatroon dat rijk is aan gefermenteerde voeding zorgt voor lagere ontstekingswaarden en  

een grotere microbiële diversiteit van de darmflora. Kan een voedingsinterventie de prevalentie  

van chronische inflammatoire ziekten verlagen?

gereren dat een verhoogde vezelinname over 
een korte tijdsperiode onvoldoende is om de 
microbiële diversiteit te vergroten”, vertelt 
Erica Sonnenburg, senior onderzoeker in 
fundamentele levenswetenschappen, micro-
biologie en immunologie.

Het onderzoeksteam wil de studie voortzet-
ten en de effectiviteit van andere voedings-

interventies testen. Dat is belangrijk, omdat 
voedingspatronen gericht op het microbi-
oom de immuunstatus van een persoon 
kunnen veranderen, aldus Gardner. Dat 
maakt het mogelijk een veelbelovende ma-
nier om ontstekingen te verminderen.

Meer informatie over de studie en het pers-
bericht vind je via stan.md/2WhgDhm.  
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Tekst: Angela Jans | Foto’s Herbert Wiggerman

Wie is Peter Weijs?
u	Geboren: 1964 in Horst 
u	Woont: in Ouderkerk aan 

de Amstel
u	Werkzaam: als lector 

Voeding en Beweging aan 
de Hogeschool van 
Amsterdam en hoogleraar 
bij het Amsterdam UMC.

u	Opleiding: Humane 
Voeding (MSc) aan 
Wageningen University & 
Research en Marie Curie 
Fellowship in Aberdeen 
Schotland 

u	Vrije tijd: hardlopen, vanaf 
55 jaar de sportschool, 
historisch onderzoek (en  
4 kinderen)

Peter Weijs in  

de BODPOD, een 

geavanceerd apparaat 

om lichaamssamen- 

stelling te meten.
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Commentaar

angela: plaats button Thema hierbij aub 

Angela: graag fotobijschrift op pag 8:
Peter Weijs in de BODPOD, een geavanceerd apparaat om 
lichaamssamenstelling te meten.  
angela

D
e hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek duurt vier jaar. 
Aanpassingen in het curriculum kunnen niet heel snel 
doorgevoerd worden, sterker, verandering kost veel 
tijd. Door studenten vanaf het eerste jaar onderzoek 

in de praktijk te laten doen, kunnen ze daar concrete en actuele 
kennis verzamelen en krijgen docenten een meer coachende rol. 
“Dat vind ik prachtig. Natuurlijk, we geven niet helemaal de regie 
uit handen, we sturen ook op het opbouwen van een core aan theo-
retische kennis over gezonde en duurzame voeding. Maar als je stu-
denten een rol kunt geven in het verzamelen van gegevens en ze en 
passant kunt confronteren met praktijksituaties, wordt het onder-
wijs daar meteen een stuk uitdagender van. Integratie van onderwijs 
en onderzoek heeft prioriteit, ik zou willen zien dat het nog meer 
door elkaar wordt gevlochten”, zegt Peter Weijs die vanaf zijn aan-
stelling in 1994 het afstudeeronderzoek aan de HvA coördineerde 
en er het Voedingslab opzette. In 2009 werd hij benoemd tot lector 
Gewichtsmanagement, tegenwoordig Voeding en Beweging ge-
naamd. Daarnaast werkt hij sinds 2004 bij de sectie Diëtetiek en 
Voedingswetenschappen bij het Amsterdam UMC en is hij in 2018 
benoemd tot hoogleraar met als leerstoel Voeding en Beweging. 

Voedingslab
Bij het lectoraat werken diëtisten en voedings- en bewegingsweten-
schappers, een fysiotherapeut, een psycholoog en een leefstijlcoach 
samen met externe opdrachtgevers, universiteiten, professionals, 
docenten en studenten. Weijs bestudeert aspecten van energie- en 
eiwitbehoefte, overgewicht bij ouderen, ondervoeding en (ernstige) 
ziekten en past dit toe in effectieve, doelmatige en evidence-based 
interventies. Daarvoor heeft hij in het Voedingslab van de HvA bij-
voorbeeld de beschikking over een BODPOD, een geavanceerd ap-
paraat om met behulp van luchtdruk, de lichaamssamenstelling 
exact te meten. Bij deze en andere onderzoeken wordt nauw sa-
mengewerkt met verschillende praktijkpartners. In het eigen 
Voedingslab, ook wel Amsterdam Nutritional Assessment Center 
(ANAC) genaamd, werken studenten en docenten van de oplei-
ding Voeding en Diëtetiek samen met diëtisten, fysiotherapeuten, 
trainers, coaches en industriële partners aan het optimaliseren van 
dieetbehandelingen.
“Ik heb een heel goed team en geef zelf nauwelijks nog les. We 
draaien bijvoorbeeld heel veel onderzoeken in Amsterdam West. 
Daardoor kun je de stad en het onderwijs daadwerkelijk met elkaar 
verbinden.”

Onderzoeken
De doelgroepen en aard van de onderzoeken lopen uiteen van kin-
deren tussen de twee en vier jaar tot obese ouderen. Weijs: “Als het 
gaat om bestrijding van overgewicht wil je zo vroeg mogelijk inste-
ken. Daarom gaan we naar de voorscholen in wijken die minder 
geprivilegieerd zijn, waar veel overgewicht voorkomt en proberen 

Trends, meningen en inzichten over gezonde voeding en voedingspatronen 
veranderen razendsnel. Hoe kunnen wetenschappers en onderwijsinstellingen dit 
bijbenen en up-to-date blijven? Prof. dr. ir. Peter Weijs, al bijna dertig jaar 
verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, stuurt studenten het liefst de 
straat op om onderzoek te doen. “Want”, zegt hij, “naast evidence-based werken 
moet practice-based evidence niet worden onderschat.”

Integratie onderzoek 
en onderwijs  
heeft prioriteit’

‘Afvallen was vooral gericht  
op minder eten, maar daar  
gaat het niet zozeer om’

Prof. dr. ir. Peter Weijs:

‘

THEMA: 
ONDERWIJS
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we ervoor te zorgen dat de jonge kinderen die daar verblijven én 
hun ouders, handvatten krijgen om gezond op te groeien”
Hiervoor is recent het project PreSchool@HealthyWeight uitge-
voerd waarbij is onderzocht wat een pedagogisch medewerker no-
dig heeft om goede ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen 
en hun ouders/verzorgers op het gebied van gezonde leefstijl. Dit 
project beoogd een gezonde (gewichts)ontwikkeling van kinderen 
te bevorderen en gezondheidsverschillen tussen kinderen met di-
verse cultureel-etnische en sociaaleconomische achtergronden te-
rug te dringen.
Er zijn twee concrete interventies onderzocht; Gezonde Start, ge-
richt op gezond gedrag en Playground, gericht op bewegen op het 
schoolplein. “Door dit te testen op de voorscholen, waar kinderen 
van twee tot vier jaar verblijven, hebben we laten zien dat het effect 
heeft. Althans, het is een aanzet om achterstanden weg te werken 
en tot gezonder gedrag te komen. We weten niet of die kinderen la-
ter niet alsnog overgewicht gaan ontwikkelen maar het is in ieder 
geval een beter begin. Dit soort vragen komen vanuit de praktijk. 
Het vervolgproject heet OK-Gezond en heeft als hoofdvraag hoe 
de pedagogisch medewerker over voeding, beweging en slaap in ge-
sprek kan gaan met de ouders. Wij zorgen voor de onderzoeksas-
pecten maar doen het echt met en voor de praktijk”, zegt Weijs.

Resultaten voor professionals
Het Centre of Expertise Urban Vitality van de HvA richt zich op 
multidisciplinair onderzoek om de problemen van de grote stad 
aan te pakken en richt zich op de doorwerking van het onderzoek 
naar het onderwijs en de praktijk. Het gaat daarbij om zaken die le-
ven in de praktijk, waar bijvoorbeeld HBO professionals mee te 
maken krijgen. “Dus zijn de resultaten ook van nut voor de nieuw 
opgeleide professionals, die krijgen dat dan mee in hun opleiding”, 
aldus Weijs.
Het lectoraat Voeding en Beweging richt zich globaal op vier doel-
groepen: kinderen, ouderen, sport en ziekte. Hierbij komen spier-
behoud, lichaamssamenstelling en fysiek functioneren van ouderen 
aan bod, maar ook gezond opgroeien van kinderen. Bij sport of fy-
sieke prestatie of aangepast sporten wordt gekeken naar voeding en 
bewegingsaanpak en er wordt bijgedragen aan effectief professio-
neel handelen, zoals van de dietist. 
Weijs: “Tot een aantal jaar geleden werd voornamelijk ingestoken 
op verantwoord afvallen. Het gewicht staat echter niet centraal, het 
gaat om gedrag en lichaamssamenstelling. De nadruk is steeds 
meer op behoud van spiermassa komen te liggen. Dat is voor ou-
dere mensen die iets aan gewichtsregulatie willen doen, enorm van 
belang. Als je ouder wordt, is verlies van spiermassa echt heel erg 
slecht omdat dit gevolgen heeft voor fysiek functioneren en zelfred-
zaamheid. Afvallen was vooral gericht op minder eten maar daar 
gaat het niet zozeer om, het gaat om verstandiger eten en zorgen 
dat de spiermassa voldoende gevoed en getraind wordt en het vet 
onder controle is.” 

Behoud spiermassa 55-plus
Sinds hij anderhalf jaar geleden zelf de 55-plus grens passeerde, 
past de hoogleraar het voortschrijdend inzicht ook in zijn eigen le-
ven toe. Zo gaat hij sinds kort naar de sportschool en staat er te-
genwoordig een zak wei-eiwitpoeder in de keuken op het aanrecht. 
Dat voegt hij toe aan shakes met bijvoorbeeld bessen en zuivel. 

“Heerlijk en gezond.” Het is hem niet te doen om breder te wor-
den, maar om vitaal te blijven en verval voor te zijn. 
“Als je niet te veel nadruk wilt leggen op wat niet mag, moet je ge-
zonde keuzes maken. Voor de hand liggende dingen eten: veel 
groente en fruit, volkoren producten en als je bij wilt dragen aan 
duurzame wereld wat minder vlees. Het lijkt heel eenvoudig, toch 
is dat een traject waarbij het handig is om begeleid te worden door 
iemand die er verstand van heeft en dat is wat wij studenten leren, 
om mensen hierbij te begeleiden op persoonlijk niveau. Maar ook 
om nieuwe productconcepten te bedenken.”
Behoud van spiermassa is ook juist in het ziekenhuis van groot be-
lang, stelt Weijs. Daar komen voeding en beweging nadrukkelijk bij 
elkaar. Het is belangrijk dat die spieren iets doen, dat ze beweging 
krijgen én bouwstenen; eiwitten dus. Je ziet tegenwoordig steeds 
meer initiatieven om dat te realiseren.

Ziekenhuis
Ouderen na een ziekenhuisopname weer snel op de been zien te 
krijgen of obese ouderen op een verantwoorde manier vitaal oud 
laten worden, zijn thema’s waar hij zich in zijn rol bij HvA en 
Amsterdam UMC sterk voor maakt. “We hameren hierbij op zelf-
regie, educatie en communicatie van de betrokkenen, zodat ze be-

‘Er is op internet oneindig 
veel over voeding te vinden 
waaronder veel onzin, wat 

is waar en wat niet?’
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seffen dat goede voeding belangrijk is en dat ook ná de opname toe 
blijven passen. Dat er een goede afstemming is met de mantelzorg 
en de diëtetiek vanuit het ziekenhuis zodat er een goede overdracht 
is. Want de periode in het ziekenhuis is doorgaans kort, het herstel 
moet plaatsvinden in die periode daarna.”

Dat proces duurt vele malen langer dan een tweedelijns diëtist in 
te ziekenhuis kan doen. Dus daarbij zal een diëtist van de eerste 
lijn betrokken moeten worden. 

Onderzoeksvaardigheden
“We maken daarom een nieuw zorgpad voor de professionals die 
we hier opleiden. Die geven we meer taken zoals wijzen op het be-
lang van bewegen en voldoende eiwitinname. We willen hier de ef-
fectiviteit van laten zien zodat dit straks in de praktijk gaat gebeu-
ren omdat het voor de patiënten meer oplevert. En als bewezen is 
dat dit werkt, gaan we dat vervolgens 100 procent zeker ook aan de 
studenten vertellen. Maar we passen nog veel meer mogelijkheden 
toe om onderzoek in het onderwijs goed af te afstemmen; daarom 
denk ik dat het onderwijs aan die nieuwe professionals nog een 
stuk beter kan worden. En hoe meer docenten zelf betrokken zijn 
bij onderzoek, hoe meer expertise zij zelf ook opbouwen.” 

“In voedingsland is het altijd zo; er is veel informatie maar er is 
weinig kennis. Daarom moeten we onderscheid maken tussen in-
formatie die wel en die niet onderbouwd is. Het is dus van belang 
dat afgestudeerden weten wat onderbouwing van kennis is ten op-
zichte van informatie die iedereen kan vinden op internet. Er is on-
eindig veel over voeding te vinden waaronder veel onzin, wat is 
waar, wat niet?” 
“We willen zoveel mogelijk evidence-based, zinvolle dingen doen 
om bij te dragen aan het welzijn van mensen. Als dat een van je 
kernpunten is, is het heel belangrijk om goede onderzoeksvaardig-
heden te hebben om te kunnen zien of iets onderbouwd is of niet. 
Maar je hebt ook praktijkkennis nodig, wat vinden mensen er nu 
zelf van en hoe ziet de werkelijke wereld eruit.

De opleiding brengt in samenwerking met de gemeente 
Amsterdam de voedselomgeving van vmbo-scholen in kaart. Dat is 
vernieuwend omdat je met zo’n samenwerking direct iets kunt 
doen. Met praktijkgericht onderzoek kun je gegevens aandragen 
voor beleidsmaatregelen, de gemeente kan vervolgens beslissingen 
nemen. Ik vind dat een mooie vondst en ik denk dat we dat moeten 
uitbreiden. Dat zou ik meer willen zien. Dat onderwijs direct wordt 
ingezet om de werkelijke wereld te verbeteren.”  
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A
l enige tijd weten we dat de ruimtelijke inrichting van 
onze voedselomgeving een grote invloed heeft op onze 
voedingsbeslissingen (wat en hoeveel we eten). 
Daarbij kan bijvoorbeeld het aantal en type eetgele-

genheden in een wijk, winkelcentrum of station onze voedingsbe-
slissingen beïnvloeden. Zo kan ook het specifieke productaanbod 
en de presentatie daarvan binnen een specifieke setting, zoals in 
een kantine of supermarkt, een invloed uitoefenen op onze voe-
dingsbeslissingen. Het promotieonderzoek richtte zich in het bij-
zonder op de fysieke inrichting van zulke specifieke settings, die 
in de afgelopen decennia enorm zijn veranderd. Tegenwoordig is 
het aanbod van minder gezonde en minder duurzame producten 
vaak gigantisch, sterk gepromoot en gemakkelijk verkrij-
gen1,2,3,4. We worden dan ook continue verleid om vooral calo-
rierijke voedingsmiddelen te consumeren met een vaak hoge mili-
eubelasting. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de 
gezondheid van zowel mens als planeet. Denk bijvoorbeeld aan 
voedingsgerelateerde ziektes als obesitas en diabetes type 2, en 
voedingsgerelateerde milieuschade als broeikasgasemissies en ver-
lies aan biodiversiteit5,6,7. Om te begrijpen hoe onze voedings-

beslissingen precies worden beïnvloed door de inrichting van 
onze omgeving is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar 
dit vraagstuk. Daarbij is meer specifiek aangetoond dat produc-
taanbod, portiegrootte en plaatsing van producten (bijvoorbeeld 
bij de kassa) een aanzienlijke invloed kunnen hebben op onze 
voedingsbeslissingen8,9,10. De Richtlijnen Gezondere Kantines 
van het Voedingscentrum zijn dan ook onder meer gericht op zul-
ke omgevingsfactoren11. Deze richtlijnen bieden kantines hand-
vatten om de omgeving zo in te richten dat ‘betere’ keuzes ge-
makkelijker gemaakt kunnen worden (zoals richtlijnen over het 
percentage van het aanbod dat uit de Schijf van Vijf dient te 
komen).  

De sociale voedselomgeving 
Tegelijkertijd lijken onze ideeën over wat we normaal of accepta-
bel vinden om te consumeren ook te zijn veranderd. In andere 
woorden, onze sociale normen lijken te zijn verschoven12. Zo lij-
ken we het steeds normaler te vinden om grote porties calorierij-
ke voedingsmiddelen te consumeren. Anderzijds lijken we plant-
aardige alternatieven voor vlees ook steeds meer te gaan 
omarmen. Dat sociale normen een grote invloed kunnen hebben 
op ons handelen is dan ook al enige tijd bekend13,14. Zo kopië-
ren we bijvoorbeeld regelmatig het gedrag van andere mensen in 
onze omgeving: we gaan liever op een vol terras zitten dan een 
leeg terras (‘als anderen er zitten, dan zal het wel goed zijn’). Het 
is niet gek, en zelfs heel erg normaal, dat we afgaan op de keuzes 
en het gedrag van anderen om ons heen. We hebben namelijk van 
nature de drang om bij een groep te horen en daarin te worden 
geaccepteerd15. Tot voor kort was het echter onduidelijk of de fy-
sieke inrichting van onze voedselomgeving ook een sociale norm 
kan stellen (communiceren) over wat andere mensen normaal of 
gepast vinden om te consumeren. Deze vraag stond centraal in 
het promotieonderzoek van  Raghoebar. Uit haar onderzoek blijkt 
dat het aanbod en de presentatie van voedsel, zoals veel vegetari-

Als een straat brandschoon is, gooien mensen minder snel afval op straat, omdat 
afval laten slingeren blijkbaar niet normaal is in die omgeving. Zo kan de fysieke 
inrichting van onze voedselomgeving, zoals veel vegetarische producten in de 
supermarkt, ook mensen laten denken dat een bepaalde keuze of gedrag de 
sociale norm is. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Sanne Raghoebar.

Presentatie en 
aanbod werkt door

Beïnvloeding sociale norm en voedingskeuze 

Wetenschap Tekst: dr. Sanne Raghoebar

Figuur 1. Snackkom gepresenteerd bij de receptie van een universiteit: (a) 

Snackkom met deksel; (b) Snackkom zonder deksel17.
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sche opties of een snackkom met deksel, ook mensen kan laten 
denken dat een bepaalde keuze of gedrag de sociale norm is. Dit 
gebeurt zelfs in de afwezigheid van andere mensen en zonder dat 
familie of vrienden daartoe stimuleren. 

Fysieke cues kunnen sociale norm stellen 
Als beginpunt werd er een inventarisatie gemaakt van alle aspec-
ten (hierna fysieke cues genoemd) in voedselomgevingen die soci-
ale normen kunnen stellen16. Daarbij is een onderscheid gemaakt 
tussen descriptieve normen (‘wat doen anderen’) en injunctieve 
normen (‘hoe hoort het eigenlijk’)13. Om tot descriptieve en in-
junctieve normen te komen die door de voedselomgeving gesteld 
kunnen worden, zijn er foto’s gemaakt in verschillende 
Nederlandse out-of-home voedselomgevingen. De volgende crite-
ria werden gebruikt voor de selectie van voedselomgevingen: de 
voedselomgeving was een (1) self-service concept waarbij de con-

sument zelf producten kiest en pakt en (2) waarbij directe (on-
middellijke) consumptie centraal staat – dit om de interactie tus-
sen consument en fysieke cues in de voedselomgeving te 
garanderen, gericht op persoonlijke consumptie (dus niet op aan-
kopen voor anderen). Zo zijn er in totaal veertig  foto’s geanaly-
seerd afkomstig uit acht verschillende contexten, waaronder twee 
winkels onderweg (een tankshop en een winkel op het station), 
twee bedrijfsrestaurants, twee lunchbuffetten en twee self-service 
restaurants in winkels. Op de foto’s is bijvoorbeeld gekeken naar 
hoeveel producten er beschikbaar zijn, hoe deze gepresenteerd 
worden en wat de portiegrootte is. Daar zijn descriptieve en in-
junctieve normen uit voortgekomen, zoals geïnterpreteerd door de 
onderzoekers. Vervolgens zijn deze bevindingen kruislings gevali-
deerd onder een groep ‘leken’ (n =173), die daarbij specifiek twee 
geselecteerde foto’s nader hebben bekeken. Meer dan de helft van 
de cues die deelnemers op de foto’s identificeerde als invloedrijk 
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voor consumptie werden door de onderzoekers geïdentificeerd als 
mogelijke dragers van sociale normen. Daarbij lijken de deelne-
mers descriptieve normen makkelijker te herkennen op de foto’s, 
dan injunctieve normen. Ter illustratie, zo werden slingerende 
kruimels geïnterpreteerd als een descriptieve norm. Je ziet immers 
dat anderen dit product ook hebben gekozen, dan zal het wel nor-
maal zijn om dit product ook te kiezen. Anderzijds kan de aan- of 
afwezigheid van serveerbestek duiden op een injunctieve norm. Zo 
is het wellicht minder gepast om op te scheppen wanneer het ser-
veerbestek ontbreekt, en vice versa. Uit deze eerste fotostudie kan 
geconcludeerd worden dat sociale normen gesteld kunnen worden 
door fysieke cues in voedselomgevingen, maar kunnen ze ook voe-
dingsbeslissingen sturen? Om dit te onderzoeken zijn drie specifie-
ke cues nader experimenteel onderzocht. 

Snackkom met of zonder deksel 
Ten eerste is er gekeken naar een fysieke cue verbonden aan beschik-
bare voedingsmiddelen, namelijk de aan- of afwezigheid van een 
deksel op een snackkom17. Zo werd een groep mensen een snack-
kom gepresenteerd mét deksel (Figuur 1a), terwijl een andere groep 
mensen de snackkom te zien kreeg zonder deksel (Figuur 1b). 
Beïnvloedt dit onze keuze om een snack te pakken? Dit is onder-

zocht op drie verschillende locaties: bij de receptie van een universi-
teit (40 observatieperiodes), bij de kassa van een tankshop (n = 711) 
en in een onderzoekslab (n = 151). De drie studies laten zien dat de 
aanwezigheid van een deksel de kans significant verkleind dat men-
sen snacks pakken in vergelijking met een snackkom gepresenteerd 
zonder deksel. Maar hoe wordt zo’n deksel nou geïnterpreteerd? 
Ofwel, kan de aanwezigheid van een deksel een andere sociale norm 
communiceren dan de afwezigheid van een deksel? De resultaten 
van het onderzoekslab laten duidelijk zien dat men het inderdaad 
minder normaal en gepast vindt om een snack te pakken wanneer er 
een deksel op de kom zit. Dit terwijl de snacks aangeprezen werden 
en mensen gewoon vrijuit snacks mochten pakken.  

Aanbod vegetarische producten 
Vervolgens is er in een andere reeks experimenten, online (n = 
184) en in een nagemaakte supermarktomgeving (n = 276), onder-
zoek gedaan naar het relatieve aandeel vleesproducten en vegetari-
sche producten18. Zo is er gekeken of een groter aandeel plantaar-
dige producten (Figuur 2a), in vergelijking met dierlijke producten 
(Figuur 2b), het keuzegedrag van niet-vegetariërs kan beïnvloeden, 
evenals de sociale norm die zij ervaren. Beide studies laten zien dat 
het relatieve aandeel vegetarische producten de ideeën van niet-ve-

Figuur 2. Voorbeeld beschikbaarheidsmanipulatie online experiment: (a) Groter aandeel plantaardige producten; (b) Groter aandeel dierlijke producten.

Figuur 3. Geserveerde lasagnes: (a) Geserveerde kleine portiegrootte (180 g bereide lasagne, 292 kcal); (b) Geserveerde grote portiegrootte (540 g berei-

de lasagne, 875 kcal) ; en (c) Geserveerde familie portiegrootte waarvan de deelnemers zelf mochten opscheppen (978 g bereide lasagne, 1584 kcal)19.
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getariërs over wat andere mensen doorgaans kiezen kan veranderen 
of vormen. In het bijzonder is er aangetoond dat descriptieve nor-
men over ‘normale’ consumptie kunnen worden afgeleid uit het 
aantal beschikbare plantaardige producten. Zo denkt men dat wan-
neer een groter aandeel vegetarische producten in een nagemaakte 
supermarkt beschikbaar is, andere consumenten vaker voor vegeta-
risch kiezen in die omgeving. Dit kan betekenen dat een schap ge-
vuld met relatief veel vleesproducten de norm communiceert dat 
vlees eten normaal is. Om gezonde en duurzame keuzes als norm 
neer te zetten, zou er dus naar het aanbod producten gekeken kun-
nen worden. Er was echter geensignificanteffect gevonden van het 
relatieve aandeel vegetarische producten op keuzegedrag. Een mo-
gelijke verklaring hiervoor is dat men vaker blootgesteld dient te 
worden aan de gecommuniceerde norm via het productaanbod, 
voordat het daadwerkelijk invloed heeft op de keuzes die worden 
gemaakt. Interessant is dat onder een subgroep van deelnemers die 
aangaven enorm gehecht te zijn aan hun stukje vlees, de resultaten 
lijken te suggereren dat een groter aandeel vegetarische producten 
significant de kans vergroot dat zij voor vegetarisch kiezen. 

Kleine versus grote portiegroottes 
De voorgaande studies laten zien dat we het gedrag van anderen 
om ons heen kunnen afleiden uit de fysieke inrichting van onze 
voedselomgeving. Maar heeft dit dan ook daadwerkelijk invloed op 
wat we eten? Een laatste reeks experimenten geeft een eerste ant-
woord op deze vraag, waarbij is ingezoomd op het effect van por-
tiegroottes19. Zowel online (n = 329) als in een onderzoekslab (n 
= 132) is de invloed getest van blootstelling aan kleinere (versus 
grotere) portiegroottes op de consumptie van datzelfde product 24 
uur later. Deelnemers waren zich initieel niet bewust van de onder-
zoeksvraagstelling en dachten dat ze deelnamen aan een studie 
over de invloed van de manier waarop een lunch maaltijd wordt 
geserveerd op hun mood (achteraf werden ze gedebriefed over het 
werkelijke onderzoeksdoel). De resultaten laten een significant ver-
schil zien: deelnemers die een kleine portie geserveerd kregen 
(Figuur 3a), schepten de dag erna zelf ook een kleiner stuk op van 
een familieportie (Figuur 3c). Terwijl deelnemers die een grote 
portie geserveerd kregen (Figuur 3b), de volgende juist een vrij 
groot stuk opschepten van een familieportie (Figuur 3c). Blijkbaar 
werd via de geserveerde portiegrootte een sociale norm gesteld 
over normale en gepaste consumptie, die de deelnemers dus ook 
weer op een later tijdstip hebben gehandhaafd (dit mediatie-effect 
was statistisch significant). Daaruit vloeit de conclusie dat men 
daadwerkelijk zulke cues gebruikt om hun consumptiehoeveelheid 
te bepalen, ongeacht iemands eigen persoonlijke normen.

Houd rekening met de signalen die de voedsel-
omgeving communiceert 
Als we de consumptie van gezondere en duurzamere producten 
willen bevorderen dan moet onze omgeving dit ook uitstralen, 
blijkt uit het onderzoek. Het is daarom belangrijk, rekening te hou-
den met de signalen die de presentatie en het aanbod van ons 
voedsel communiceert naar consumenten. Daarbij kan het veran-
deren van de fysieke inrichting van onze voedselomgeving dus ook 
waargenomen sociale normen veranderen. Op deze manier zou ge-
zond en duurzaam eten meer genormaliseerd kunnen worden. Nu 
overheersen nog vaak de minder gezonde en duurzame aspecten 
van onze voedselomgeving. Dat kunnen we normaler trekken.  
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L
eefstijlgerelateerde (chronische) ziekten vormen een 
groot probleem in Nederland. Om een gezonder 
Nederland te creëren moeten overgewicht, obesitas en 
hieraan gerelateerde ziekten worden teruggedrongen. 

Artsen en verpleegkundigen kunnen daarbij een belangrijke rol 
spelen. Zij zien dagelijks patiënten met overgewicht. Uit onderzoek 
blijkt echter dat de kennis van overgewicht bij artsen en verpleeg-
kundigen onvoldoende is. De Alliantie Voeding in de Zorg, 
Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en de Hogeschool 
Utrecht (HU) werken in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) aan zorgonderwijs met 
meer aandacht voor overgewicht en leefstijl. 

Preventie
De urgentie om overgewicht aan te pakken is hoog. De helft van de 
volwassenen in Nederland heeft een BMI van 25 kg/m2 of hoger. 
Bij 13,8 procent is zelfs sprake van obesitas, een BMI van 30 kg/
m2 of meer. Er is grote gezondheidswinst te behalen bij zowel  pre-
ventie als de juiste behandeling van overgewicht en obesitas. De 
COVID-19 epidemie, waarbij zo’n 80 procent van de mensen die 
op de IC behandeld moest worden overgewicht bleek te hebben, 
toont wederom aan dat overgewicht een risicofactor is voor een 
ernstiger beloop van infecties. 

Behandeling van obesitas is niet eenvoudig. Er zijn veel meer facto-
ren bij betrokken dan alleen voeding en beweging. Het advies in de 
spreekkamer: ‘minder eten en meer bewegen’, is vaak onvoldoende. 
Al blijven een gezond eet- en beweegpatroon, wel de hoeksteen van 
de behandeling van overgewicht en obesitas. 
Obesitas is een complexe ziekte. Dit is officieel erkend door de WHO, 
de Europese Commissie en de Nederlandse Gezondheidsraad. 
Wanneer sprake is van obesitas, treden allerlei verstoringen op in het 
lichaam op zoals chronische, laaggradige ontstekingen die zorgen 
voor co-mobiliteiten en verstoringen van de hormoonhuishouding. 
Leptine is een hormoon, dat in vetweefsel gemaakt wordt en dat er in 
het brein voor zorgt dat de eetlust afneemt, verzadiging optreedt en 
het metabolisme stijgt. Bij ernstig overgewicht raakt de receptor waar 
leptine op aangrijpt, ongevoelig. Hierdoor ervaart iemand verzadi-
ging minder goed of niet en stimuleert het gewichtstoename. Dit is 
een van de factoren die bijdraagt aan de vicieuze cirkel van ontregel-
de hormonale systemen die gewichtsafname belemmeren als iemand 
eenmaal obesitas heeft ontwikkeld.
Een beetje gewichtsverlies kan al een groot verschil betekenen. Als 
mensen met obesitas rond de 5 procent gewicht verliezen, zie je op 
alle vlakken verbetering optreden: kwaliteit van leven, minder de-
pressie, lagere bloeddruk, risico op diabetes en kanker en het im-
muunsysteem wordt sterker. 

Stigma
Artsen en verpleegkundigen vinden het ingewikkeld om een ge-
sprek over overgewicht te voeren, blijkt uit interviews van studen-
ten met artsen en verpleegkundigen. Het is een gevoelig onder-
werp, waarbij het belangrijk is, op een niet veroordelende manier te 

Meer dan de helft van de bevolking is te zwaar. Dit leidt tot vele aandoeningen 
zoals onder meer diabetes type 2, hart- en vaatziekten en diverse vormen van 
kanker. Artsen en verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in het 
bespreekbaar maken en doorverwijzen bij overgewicht. Reden om aandacht te 
vragen voor overgewicht en leefstijl in de opleidingen van deze professionals. 

Gezondere keuze 
dankzij kennis

Als mensen met obesitas rond 
de 5 procent gewicht verliezen 
zie je al veel verbeteringen

Project Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen

1) Projectleider Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen, Directeur Alliantie Voeding in de Zorg, 
2) Projectcoördinator Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen namens Partnerschap Overgewicht Nederland, 
Beleidsmedewerker Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 
3) Internist-endocrinoloog ErasmusMC, voorzitter Partnerschap Overgewicht Nederland_Noot
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spreken met patiënten. Veel mensen komen niet primair vanwege 
overgewicht bij de arts, maar overgewicht kan wel een rol spelen bij 
het ontstaan van de aandoening of een risicofactor zijn. Artsen en 
verpleegkundigen kunnen door de juiste vragen te stellen een goed 
beeld krijgen van de oorzaken van het overgewicht. Maar dit ge-
beurt meestal niet. Het onderwerp wordt vaak genegeerd. Het kost 
tijd om erover te praten en het onderwerp is omgeven met veel 
stigmatisering en schaamte. Patiënten schamen zich of voelen zich 
niet serieus genomen, vanwege eerdere ervaringen. Aan de andere 
kant durven artsen en verpleegkundigen de vragen niet te stellen 
uit angst de relatie met de patiënt te schaden. Zo kruipt het taboe 
de praktijk binnen. Veel artsen en verpleegkundigen zien echter wel 
de noodzaak om het gesprek aan te gaan. 

Behandeling
In Nederland is in 2019 de gecombineerde leefstijl interventie opge-
nomen in het basiszorgpakket. Met een intensieve coaching op leef-
stijl wordt gedragsverandering gestimuleerd. Wanneer je een paar 

pondjes te veel hebt, zijn de lichamelijke hormonale processen die 
bij obesitas optreden en gewichtsafname in de weg kunnen staan 
nog niet zo aanwezig en kan leefstijloptimalisatie soms heel effectief 
zijn. Maar als je boven een bepaald gewicht komt, wordt het steeds 
moeilijker om af te vallen. Mensen met een BMI van 35 of hoger en/
of comorbiditeiten komen dan in aanmerking voor andere therapie-
en zoals een maagoperatie of anti-obesitas medicatie. Ook iemand 
die er alles aan doet op leefstijlgebied en toch blijft hangen op een 
BMI van 32 zou volgens de richtlijnen in aanmerking komen voor 
farmacotherapie dus anti-obesitas medicatie. Ook diëtisten kunnen 
hier een belangrijke rol in spelen. In het zorgonderwijs is kennis no-
dig over preventie, mogelijke behandelingen, betrokken professionals 
en vaardigheden om dit bespreekbaar te maken.

Onderzoek verpleegkundig onderwijs
De Alliantie Voeding in de Zorg werkt samen met PON en de HU 
aan een verbetering van het curriculum in het zorgonderwijs. 
Overgewicht krijgt nu te weinig aandacht in de opleiding 
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Verpleegkunde, blijkt uit ‘Perspectieven op verpleegkunde-onder-
wijs’, een onderzoek onder 70 afgestudeerde verpleegkundigen en 
40 docenten werkzaam bij MBO V en HBO V onderwijsinstellin-
gen, onderwijs coördinatoren, zorgprofessionals en stakeholders. 
Het onderwerp komt in het onderwijs zijdelings naar voren, met 
name als risicofactor of bijkomend probleem bij andere ziektebeel-
den of het wordt thematisch besproken bij hart- en vaatziekten. 
Maar de verschillende oorzaken van overgewicht en de behande-
ling komen nauwelijks aan bod. Docenten verpleegkunde geven 
zelf ook aan er te weinig over te weten. En omdat er te weinig zicht 
is op de gevolgen en complexiteit van obesitas, is er onvoldoende 
besef van de urgentie om dit bij patiënten bespreekbaar te maken. 

Paradigmashift
Met name onder een groep artsen borrelt het wel en is er al sprake 
van een paradigmashift richting meer aandacht voor preventie en 
leefstijl. Gedreven studenten en artsen in het Erasmus MC te 
Rotterdam startten in 2016: ‘Students Experienced in Lifestyle 
and Food (SELF)’. Dit is een extra-curriculair onderwijsprogram-
ma, dat is uitgerold bij alle geneeskundefactulteiten. Zo kunnen 
geïnteresseerde studenten in de avonduren meer leren over voe-
ding, bewegen, slaap en stress. Dit zou structureler ingebed kun-
nen worden in het curriculum. 
Niet alleen geïnteresseerde (leefstijl-)artsen maar ook andere art-
sen kunnen veel baat hebben van deze kennis van de oorzaken en 
aanpak van overgewicht. Denk bijvoorbeeld aan een reumatoloog. 
Obesitas verergert namelijk de ontstekingsactiviteit van reumati-
sche ziekten. Artsen hoeven niet eens precies te weten hoe je het 
probleem van obesitas behandelt. Het gaat om de herkenning, de 
juiste doorverwijzing en weten hoe je het probleem op een respect-
volle manier met patiënten kunt bespreken. 

Overvol curriculum
Het is wel een flinke uitdaging om aanvullingen op het huidige les-
pakket in het toch al bomvolle curriculum te krijgen. Toch moeten 
opleidingen aan de slag, zodat bij overgewicht en obesitas de juiste 
interventies worden aangeboden en om ervoor te zorgen dat inter-
professioneel wordt samengewerkt. Onderdelen over zeldzame 
ziekten zouden plaats kunnen maken voor deze volksziekte waarbij 
je met de juiste aanpak ruim 200 complicaties kunt voorkomen. 
De opleidingen zullen die kennis en vaardigheden vooral op een 
slimme manier moeten integreren. Bij het onderwerp darmziekten 
bijvoorbeeld is een link met voeding en leefstijl goed in te bouwen. 
Meerdere opleidingen participeren al in het project. Er zijn pilots 
gestart op HBO V’s en een diverse opleidingen geneeskunde inte-

Artsen hoeven niet precies te 
weten hoe je overgewicht 
aanpakt, het gaat om de 
herkenning

u	 Gesprekstechnieken
Iets dat goed kan helpen; oefenen met gesprekstechnieken. 

Bijvoorbeeld dat de arts de patiënt eerst toestemming 
vraagt om het bespreekbaar te maken: ‘U komt nu bij mij 
vanwege knieklachten. Uw gewicht is te hoog. Vindt u het 
goed wanneer we het ook even hebben over het overge-

wicht? Tijdens de opleiding oefenen met interventies en er-
varingsdeskundigen zou artsen en verpleegkundigen de juis-

te gesprekstechnieken kunnen bijbrengen. 

Door op een open manier de juiste vragen te stellen, kan een 
arts in kaart brengen om welk type obesitas het gaat. Dit kan 
leefstijl gerelateerd zijn. Het kan om psychische aandoenin-
gen gaan zoals stress, eetbuistoornissen en vormen van de-
pressie die kunnen leiden tot overgewicht. Het kan ook me-

dicamenteus zijn, een hormonale oorzaak hebben of te 
maken hebben met een zeldzame hypothalame of een mo-

nogenetische aandoening. Als  onderliggende oorzaken wor-
den uitgevraagd en herkend in de spreekkamer, voelt een 

patiënt zich serieuzer genomen. Ook kan het specifieke be-
handelconsequenties hebben.
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Endometriosedieet: ondersteunend aan 
een betere kwaliteit van leven?
J.V. Wijbers, A.P. van Haaps, B. De Bie, et al.
Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & 
Gynaecologie (2021), 134 (1), pp. 134-138
vdkennisbank.nl/files/ntog-artikel-
endometriose.pdf 

Veranderingen in ervaren 
voedselzekerheid en eetgedrag in 
Nederland sinds de COVID-19-uitbraak
Van der Velde, L.A., Numans, M.E. & Kiefte-de 
Jong, J.C.
TSG Tijdschr Gezondheidswet (2021)
link.springer.com/article/10.1007/
s12508-021-00311-0 

Randomised controlled trial in an 
experimental online supermarket testing 
the effects of front-of-pack nutrition 
labelling on food purchasing intentions in 
a low-income population
Egnell M, Boutron I, Péneau S, et al.

BMJ Open 2021;11:e041196. 
dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041196 

Overheidsmaatregelen om overgewicht 
tegen te gaan
Dieteren, C.M., Brouwer, W.B.F. & Bonfrer, I.
TSG Tijdschr Gezondheidswet (2021)
link.springer.com/article/10.1007/
s12508-021-00314-x  

How physical cues surrounding foods 
influence snack consumption: The case of 
covering foods
Sanne Raghoebar, Ellen van Kleef, Emely de 
Vet
Food Quality and Preference, Volume 93, 
2021, 104260, ISSN 0950-3293
doi.org/10.1016/j.foodqual.2021.104260

Eating behavior and food purchases 
during the COVID-19 lockdown: A cross-
sectional study among adults in the 
Netherlands

Maartje P. Poelman, Marleen Gillebaart, 
Caroline Schlinkert, et al.
Appetite, Volume 157, 2021, 105002, ISSN 
0195-6663 
doi.org/10.1016/j.appet.2020.105002

The Effect of a Lifestyle Intervention on 
Type 2 Diabetes Pathophysiology and 
Remission: The Stevenshof Pilot Study
De Hoogh IM, Oosterman JE, Otten W, et al.
Nutrients. 2021; 13(7):2193
doi.org/10.3390/nu13072193 

Growth, body composition, and 
cardiovascular and nutritional risk of 5- to 
10-y-old children consuming vegetarian, 
vegan, or omnivore diets
Małgorzata A Desmond, Jakub G Sobiecki, 
Maciej Jaworski, et al.
The American Journal of Clinical Nutrition, 
Volume 113, Issue 6, 2021, pp. 1565–1577
doi.org/10.1093/ajcn/nqaa445 

Signalen

greren voeding, leefstijl en overgewicht in het curriculum. Met 
MBO V-opleidingen wordt een platform opgezet om via een es-
caperoom het bewustzijn bij docenten over dit onderwerp te ver-
groten. Er is bij de opleidingen behoefte aan kennisclips, online 
modules en een vindplaats voor scholingsmateriaal. Daar wordt 
binnen het project aan gewerkt. 
Daarnaast wordt met de deelnemende opleidingen uitgedacht wat 
de juiste leeruitkomsten moeten zijn en hoe onderdelen passen in 
bestaande lessen. Bijvoorbeeld het trainen van gesprekstechnieken 
om mensen aan te zetten tot een andere leefstijl en casuïstiek in-
brengen van patiënten met obesitas.
Rondom voeding wordt in het project gewerkt met de groep 
Voeding in het Geneeskunde Curriculum. De geneeskundeoplei-
dingen zijn aangesloten om materiaal en ervaring te delen. En met 
de Wageningen Universiteit worden online modules over voeding 
op maat gemaakt voor medisch onderwijs. 

Het project Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen genereert 
nieuwe inzichten en versterkt het netwerk en proces om basisken-
nis beschikbaar te maken in het geneeskunde en verpleegkunde 
curriculum. Opleidingen, brancheorganisaties, beroepsgroepen en 
kennisinstellingen delen ervaringen en zijn betrokken om nieuw 

en bestaand evidence-based materiaal beschikbaar te stellen voor 
het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle opleidin-
gen geneeskunde en verpleegkunde voldoende aandacht besteden 
aan overgewicht en leefstijl, zal er de komende jaren het nodige 
moeten gebeuren zodat preventie en behandeling van overgewicht 
verankerd zijn in het reguliere werkproces van artsen en verpleeg-
kundigen.  

u	Meer lezen?
Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de ambities in 

Nationaal Preventie Akkoord. www.alliantievoeding.nl;  
www.partnerschapovergewicht.nl, www.hu.nl.

Rapport ‘Perspectieven op verpleegkunde-onderwijs over 
overgewicht en leefstijl, inventarisatie van wensen en 

behoeften en implementatie van perspectieven’ 
https://www.youtube.com/watch?v=l_8z3CFfoXE
https://www.alliantievoeding.nl/kennis-en-media/

bestanden/347 (poster WG Voeding)
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Hoe bent u in de voedingswereld 
terechtgekomen?
Omdat mijn vader jong is overleden en mijn 
broer ging studeren, ben ik opgegroeid in 
een vrouwenwereld. Op zondagmiddag ging 
ik met mijn moeder vaak mee op familiebe-
zoek en het viel me op hoeveel er met tantes 
gepraat werd over eten, gezondheid, de slan-
ke lijn en afvallen. In de loop van de tijd zag 
ik echter vrijwel geen veranderingen in li-
chaamsgewicht bij de tantes. Ofschoon er 
veel aandacht naar uitging, had lijnen blijk-
baar geen of weinig effect en dat intrigeerde 
me. Wat maakt het zo lastig om een paar ki-
lo’s kwijt te raken? Wat maakt eten lekker?  

Tijdens mijn studie ‘Voeding van de mens’ 
in Wageningen heb ik me gespecialiseerd in 
levensmiddelentechnologie, sensorisch on-
derzoek en marktonderzoek. Ik ben vervol-
gens in Wageningen gepromoveerd op fun-
damenteel onderzoek naar wat er gebeurt 
met de smaakwaarneming als je stoffen met 
verschillende smaakkwaliteiten met elkaar 
mengt. Daarna heb ik als universitair do-
cent aan de WUR en als projectleider bij 
TNO Voeding consumentenonderzoek ge-
daan met voedingsmiddelen, waarbij ook 
de geur- en smaakwaarneming een belang-
rijke rol bleven spelen. Vanaf het moment 
dat ik in 2000 overstapte naar de TU Delft, 
heb ik me gericht op multi-zintuiglijk on-
derzoek met non-food producten. 
 
Wat houdt uw huidige werk in?
In brede zin houd ik me bezig met ontwer-
pen in relatie tot voeding en voedsel, met 
als doel mensen te helpen gezonder en 
duurzamer te eten. Dit kan gaan om het 
ontwikkelen van het voedsel zelf, maar ook 
om de producten en diensten die je ge-
bruikt bij aankoop, transport, opslag, berei-
ding, consumptie en weggooien. 
De huidige wereld kent veel uitdagingen 
die met voeding en voedsel te maken heb-
ben, zoals obesitas en andere welvaartsziek-
ten, voedselverspilling, vervuiling door 
voedselproductie, voedselschaarste, etc. 

Ondanks al deze uitdagingen zijn er relatief 
weinig ontwerpers die werken in of met de 
voedingsmiddelenindustrie. Ontwerpers 
kunnen juist heel waardevol zijn om dit 
soort complexe problemen aan te pakken, 
omdat zij buiten de bestaande kaders dur-
ven denken en complexe, moeilijk defini-
eerbare problemen aan kunnen pakken. Ik 
probeer een brug te slaan tussen de voe-
dingsmiddelensector en ontwerpers om de 
innovatie van het voedselsysteem te ver-
snellen en naar een hoger plan te tillen.

Wat wilt u graag onderzocht zien?
De consumptiemaatschappij is ontstaan 
doordat bedrijven zich gingen richten op 
het bevredigen van de kortstondige behoef-
ten van individuen omdat consumenten 

bereid zijn daarvoor te betalen. Die manier 
van werken leidt tot negatieve consequen-
ties op de langere termijn voor de samenle-
ving als geheel. Dat hebben we tot nog toe 
voor lief genomen, maar het besef dringt 
steeds meer door dat we zo niet eindeloos 
door kunnen gaan. 
Tot nog toe hebben veel campagnes voor 
gedragsverandering zich gericht op het in-
dividu, maar deze ontwikkelingen maken 
duidelijk dat veel individuen steeds minder 
mogelijkheden (geld, opleiding, keuzevrij-
heid) hebben en dat ze ook steeds moeilij-
ker te bereiken zijn. Daarom is onderzoek 
nodig naar hoe de eigenschappen van de 
fysieke en digitale omgeving waarin men-
sen leven, beter meegenomen kunnen wor-
den bij het ontwikkelen van interventies. 

‘Ik wil innovatie van voedselsysteem 
naar een hoger plan tillen’

NAV-lid Rick Schifferstein
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Wie is Rick Schifferstein?
u	Geboren: 1964
u	Woont: in Leiden 
u	Functie universitair hoofddo-

cent bij faculteit Industrieel 
Ontwerpen TU Delft
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V
anuit het Voedingscentrum bestaat de wens dat de 
Nederlandse jeugd voedselvaardiger wordt. Onder 
voedselvaardigheid (ook wel food literacy genoemd) 
wordt verstaan: ‘het hebben van kennis en vaardighe-

den om eten te kunnen plannen, regelen, kiezen en bereiden ten 
behoeve van een gezonde, veilige en duurzamere voedingsinname’ 
(1). Voedselvaardigheden kunnen kinderen nu en later gebruiken 
om gezonder en duurzamer te kiezen. Veel kinderen krijgen deze 
vaardigheden thuis niet altijd mee. De school is daarom, naast de 
thuissituatie, bij uitstek een omgeving waar gezond gedrag op jon-
ge leeftijd gestimuleerd kan worden.  

Voedselonderwijs vergroot onder andere de kennis die kinderen 
hebben over voeding (2, 3).  Het is echter meer dan alleen kennis-
overdracht. Het effect van voedingsonderwijs wordt vergroot door 
op structurele wijze kennis te combineren met het aanleren van 
vaardigheden, zoals eten bereiden, proeven, samen eten of groente 
verbouwen in de schooltuin. Het is belangrijk dat de lessen zijn af-

gestemd op de leeftijd van de leerlingen en dat ouders worden be-
trokken (4). Ook is het belangrijk om voedselonderwijs niet als een 
losstaand element te zien, maar in te bedden in een geheel aan ge-
zondheidsbevorderende maatregelen in de school. 

Leerplankader
Voor leermiddelenontwikkelaars heeft het Voedingscentrum een 
doorlopende leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn geeft inzicht in te 
ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van ge-
zond en duurzaam eten voor 0-18-jarigen. De leerlijn Thema 
Voeding van SLO (Landelijk expertisecentrum voor het curricu-
lum) is gebaseerd op deze doorlopende leerlijn (5). De leerlijn 
behandelt de kernen voeding en gezondheid, voedselkwaliteit, en 
eten kopen, bereiden, beleven. Deze kernen zijn onderverdeeld in 
subkernen. Zie tabel 1. Lesmaterialen van het Voedingscentrum 
of waar het Voedingscentrum aan meewerkt zijn gebaseerd op de 
SLO leerlijn. Met het doorlopen van de leerlijn worden kennis en 
vaardigheden op elk onderwijsniveau op een structurele manier 
aangeleerd.

Lespakketten
Er zijn voor verschillende schoolniveaus (gratis) lespakketten be-
schikbaar die gebaseerd zijn op de doorlopende leerlijn:
Smaaklessen van het landelijk Steunpunt Smaaklessen & EU-
schoolfruit is een lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 tot 
en met 8 van de basisschool. De lessen kunnen worden ingezet bij 
een projectweek, verspreid over het jaar of kunnen worden gekop-
peld aan een reguliere lesmethode (smaaklessen.nl). Smaaklessen is 
opgenomen in de CGL (Centrum Gezond leven) interventiedata-
base met erkenningsstatus eerste aanwijzing voor effectiviteit.

Weet wat je eet van het Voedingscentrum is een online lespakket 
voor de onderbouw van het vmbo, havo, vwo en mbo. Het bestaat 
uit tien online lessen van ongeveer een half uur.  Krachtvoer van 

Gezond en duurzaam eten is een belangrijk thema voor opgroeiende kinderen en 
jongeren. Het verdient de voortdurende aandacht, ook op school. De effectiviteit 
van voedselonderwijs wordt vergroot door kennis te combineren met vaardigheden, 
zoals eten bereiden, proeven, samen eten of tuinieren in de schooltuin, en het 
betrekken van ouders hierbij.

Schooltuin, samen 
eten of koken helpt

Voedingsonderwijs in Nederland

THEMA: 
ONDERWIJS

Commentaar 
angela: ik heb nog meer ingkort hoop dat de foto nu wel past

Kern Subkern

Voeding en gezondheid Voeding en groei
Functies van Voeding

Voeding en lichaamsgewicht

Voedselkwaliteit Eten en duurzaamheid
Voedselveiligheid
Voedselproductie en bewerking
Etiketten

Eten kopen, bereiden, beleven Eetgewoonten
Voedsel kopen
Vergelijkend warenonderzoek
Eten bereiden
Sociale aspecten van eten
Culturele aspecten van eten

KERNEN EN SUBKERNEN VAN DE DOORLOPENDE LEERLIJN THEMA VOEDING (SLO STICHTING LEERPLANONTWIKKELING)
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Universiteit Maastricht is een lesprogramma om leerlingen te hel-
pen gezond te leven en gezonde voedselkeuzes te maken. Het is be-
doeld voor de eerste twee leerjaren van alle leerwegen van het 
vmbo.  Voor het vak burgerschap voor het mbo heeft het 
Voedingscentrum lessen over voeding en het eigen voedingsgedrag 
ontwikkeld. Het doel van de lessen is dat mbo-studenten meer in-
zicht krijgen in hun eigen voedingsgedrag op het gebied van ge-
zond eten, verleidingen en duurzaamheid.

Gezonde School
Het onderwijs rond het thema voeding richt zich op de keuze voor 
een meer gezond en duurzaam voedingspatroon. Met de Gezonde 
School-aanpak werkt een school structureel en samenhangend aan 
de gezondheid van de leerlingen en het team. Binnen de Gezonde 
School-aanpak wordt gewerkt met vier pijlers: signalering, educa-
tie, omgeving en beleid. Het leerplankader sluit aan bij de pijler 
educatie. Met een CGL erkend lesprogramma of een eigen lespak-
ket over voeding dat voldoende subkernen bevat uit de doorlopen-
de leerlijn, voldoet een school aan de pijler educatie van het thema-
certicicaat Voeding van Gezonde School. Het themacertificaat 
Voeding kan worden gehaald als naast voedingsonderwijs ook 
wordt gewerkt aan de pijlers schoolomgeving, signaleren en beleid. 
Met het vignet Gezonde School kan een school laten zien dat de 
school een Gezonde School is.

Voedseleducatie is niet verplicht en daarmee geen structureel on-
derdeel van het Nederlandse curriculum. Het curriculum biedt via 
wettelijk vastgestelde kerndoelen en doorlopende leerlijnen in het 
primair en voortgezet onderwijs en via kwalificatiedossiers in het 
middelbaar beroepsonderwijs aanknopingspunten waar program-
ma’s over gezond, veilig en bewust eten bij aan kunnen sluiten of 
invulling aan kunnen geven (6). Maar door een gebrek aan concre-
te kerndoelen op dit onderwerp hangt aandacht voor voeding op 
school veelal af van de keuzes van de schoolleiding, of persoonlijke 
interesse van de docent. 

Op de basisschool was in 2010 de gemiddelde lestijd voor het on-
derwerp voeding en gezondheid 7 tot 8 uur (7). Ongeveer de helft 

integreerde dit onderwerp binnen het biologieonderwijs en circa 
40% beschouwde het als apart thema of project. Volgens onderzoek 
van het RIVM (8) uit 2015 werden in het voortgezet onderwijs op 
48% van de scholen één of meerdere projecten uitgevoerd op het 
gebied van gezonde voeding, bewegen of leefstijl. ‘Weet wat je eet’ 
werd door de meeste scholen (24%) genoemd. Een eigen project 
met als thema voeding, bewegen of leefstijl werd door 22% van de 
scholen uitgevoerd, in de helft van de gevallen in combinatie met 
een landelijk erkend project. Naast projecten werd ook in 89% van 
de scholen in het standaard lesprogramma aandacht besteed aan 
voeding. Volgens ditzelfde onderzoek werden in 44% van de 
mbo-scholen projecten op het gebied van gezonde voeding, bewe-
gen of leefstijl uitgevoerd. Testjeleefstijl werd het meest gebruikt 
(22%) en een eigen project werd door 20% van de scholen gedaan, 
waarbij de helft naast een eigen project ook een landelijk erkend 
project uitvoerde. Ook in het standaard lesprogramma werd door 
68% van de mbo-scholen aandacht besteed aan voeding. Mogelijk 
is de situatie minder positief, omdat scholen die al actief bezig wa-
ren met gezonde voeding vaker deelnamen aan het onderzoek.

Conclusie
Het is van belang om voedseleducatie op een structurele manier in 
te bedden in het onderwijs. Dit helpt bij de ontwikkeling van een 
gezond en duurzaam voedingspatroon. Jong geleerd is immers oud 
gedaan. Vooral voor kinderen die thuis niet alles meekrijgen is de 
school een belangrijke omgeving om toch de juiste kennis en vaar-
digheden aan te leren. Voor de meeste schoolniveaus is een CGL 
erkend lespakket beschikbaar waarin voldoende subkernen uit de 
doorlopende leerlijn zijn opgenomen. Om ervoor te zorgen dat elk 
kind voedingsonderwijs krijgt, is het belangrijk dat steeds meer 
scholen (jaarlijks) besluiten om voedseleducatie in het programma/
curriculum op te nemen.  

Meer informatie is te vinden op voedingscentrum.nl/onderwijs

u	Referenties: zie: www.voedingnu.nl
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D
e overheid stimuleert basis-
scholen om gezond gedrag 
van hun leerlingen aan te 
moedigen. Als het om voeding 

gaat, kan een door school verstrekte gezon-
de lunch het voedingspatroon van kinderen 
verbeteren.

In het Nationaal Preventieakkoord staat de 
doelstelling om overgewicht onder de jeugd 
terug te dringen van 13,5 procent naar 9,1 
procent of lager in 2040. En obesitas van 
2,8 procent naar 2,3 procent of lager [1]. 
Een gezonde schoollunch kan hierbij 
helpen.

De meeste kinderen nemen zelf brood en 
drinken mee als ze overblijven op school. 
Maar de laatste jaren is er steeds meer be-
langstelling voor het verstrekken van een 
lunch op school, vanwege veelbelovende re-
sultaten van studies zoals Eten op School 
en Gezonde Basisschool van de Toekomst.

In deze twee onderzoeksprojecten van de 
Universiteit Maastricht, Wageningen 
University & Research en de Vrije 
Universiteit Amsterdam, is de invoering 
van een door de school verstrekte gezonde 
lunch geëvalueerd [2]. Een gezonde school-
lunch hield in dat minimaal 80 procent van 
het aanbod afkomstig moest zijn uit de 
Schijf van Vijf en maximaal 20 procent klei-

ne keuzes (dagkeuzes) van buiten de Schijf 
van Vijf. Een dagkeuze buiten de Schijf van 
Vijf bevat maximaal 75 calorieën, 0,5 gram 
zout en 1,7 gram verzadigd vet per portie. 
Voor grotere porties buiten de Schijf van 
Vijf (weekkeuzes) is geen plaats. Daarnaast 
moest er voldoende keuze en variatie zijn. 
In het onderzoek van Universiteit 
Maastricht werden daarnaast extra be-
weegactiviteiten aangeboden.

Veelbelovende resultaten 
Uit de evaluatie bleek dat kinderen meer 
fruit, groente en bruin- en volkorenbrood 
aten. Ook dronken ze meer melk en water 
en minder suikerhoudende dranken. In 
combinatie met het beweegaanbod zagen 
de onderzoekers een gunstig effect op de 
BMI en de buikomtrek. Dit gunstige effect 
is doorberekend naar de toekomstige im-
pact op overgewicht en obesitas. De onder-
zoekers stelden dat bij implementatie op 
alle basisscholen in Nederland, het percen-
tage matig overgewicht onder 4 tot 18-jari-
gen in 2040 mogelijk kan
worden teruggebracht naar 10,2 procent. 
Het percentage kinderen met obesitas naar 
2,3 procent. Hiermee zou dus voor een 
groot deel kunnen worden bijgedragen aan 
de doelstelling zoals geformuleerd in het 
Nationaal Preventieakkoord. 

Criteria 
Of een gezonde schoollunch geïmplemen-
teerd gaat worden op alle basisscholen in 
Nederland is aan het nieuw te vormen ka-
binet. Wel heeft staatssecretaris van 
Volksgezondheid Paul Blokhuis in maart 
van dit jaar een kamerbrief gestuurd met 

daarbij doorrekeningen van verschillende 
scenario’s [3]. Hierbij is expliciet als 
uitgangspunt aangegeven dat de aan-
geboden schoollunch dient te voldoen 
aan de richtlijnen van het 
Voedingscentrum. Deze richtlijnen 
zullen in 2022 verder worden uitge-
werkt en verspreid, met aandacht 
voor inspirerende voorbeelden uit de 

praktijk [4]. 

Randvoorwaarden
Bij een gezonde schoollunch hoort ook 
met aandacht eten. Dit betekent: samen 

Geef gezonde lunch op basisschool
aan tafel, de tijd nemen en de tv uit. 
Docenten en begeleiders geven het goede 
voorbeeld. Vanzelfsprekend moet de aange-
boden lunch aansluiten bij de behoeften en 
wensen van de kinderen, ongeacht culture-
le of religieuze achtergrond. Ook moet er 
voldoende draagvlak zijn van ouders en 
leerkrachten, bijvoorbeeld wat betreft kos-
ten en personele inzet. Met uiteindelijk re-
sultaat dat ieder kind toegang heeft tot een 
gezonde lunch. 

Voedingsbeleid
Een gezonde schoollunch kan het voe-
dingspatroon van kinderen verbeteren. Dit 
kan in de vorm van een verstrekte lunch, 
maar scholen kunnen ook in hun beleid 
opnemen wat er wel en niet meegenomen 
kan worden voor de lunch. Het 
Voedingscentrum heeft hiervoor een voor-
beeldbeleid en een inspiratielijst [5]. Een 
voedingsbeleid is een van de pijlers van het 
themacertificaat Voeding van Gezonde 
School.  
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Gezondheidsclaim 
maakt haver steeds 
populairder

Strenge eisen aan de glutenvrije haverketen

Product en bedrijf | Tekst: Willem Bakering
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‘Consumenten zijn vandaag  
de dag op zoek naar een 
combinatie van gezondheid  
en graanvariatie’

Z
elfs restaurants bieden vaak ontbijtmogelijkheden met 
havermout of ze hebben bijvoorbeeld haver toegevoegd 
in het vegan-bananenbrood. Dat haver in toenemende 
mate in de belangstelling staat heeft - van grond tot 

mond - gevolgen. Zeker als het om glutenvrije haver gaat. 

Influencers en leefstijlboeken
Onder meer door de interesse van foodbloggers en influencers en 
de uitgifte van het leefstijlboeken als De Voedselzandloper is haver 
bij steeds meer consumenten op de radar verschenen. Fabrikanten 
als Bolletje, Quacker, Smaakt, Zonnatura, producenten van plant-
aardige zuivelproducten en sommige industriële bakkerijen speel-
den en spelen hierop in met diverse nieuwe producten. 
Havermoutmuesli’s en havermoutrepen zijn voor de hand liggende 
voorbeelden, maar er komen steeds meer introducties van nieuwe 
haverproducten, zoals smoothies, haverdranken, repen, koekjes, 
pannenkoeken en pasta’s. 

Consumenten zijn vandaag de dag op zoek naar een combinatie 
van gezondheid en graanvariatie. Dus de ene keer kiezen ze voor 
spelt en een volgende keer voor haver. Maar ook het pseudograan 
boekweit is een product dat - door de gezondheidsvoordelen - sterk 
in de belangstelling staat.

Beursgang Oatly
Het toenemende belang van haver werd onlangs ook bevestigd 
door de succesvolle beursgang van de producent van haverdran-
ken, Oatly. De onderneming wil op deze manier profiteren van de 

toenemende populariteit van veganistische producten in 
supermarkten maar ook in de horeca. Zo worden 

producten van Oatly in de Verenigde Staten 
verkocht in zaken van koffieketen 

Starbucks. Om aan de toenemende 
vraag te voldoen, bouwt Oatly 

nieuwe fabrieken. Een daarvan 
staat in Vlissingen. Per jaar 

wordt hier 120 miljoen liter 
haverdrink geproduceerd, 
waarmee wordt voldaan aan 
de snelgroeiende vraag naar 
haverdrinkproducten. 

Door de fabriek in 
Vlissingen is de productie 
dichter bij belangrijke mark-

ten gebracht. Oatly kiest op 
deze manier bewust voor een 

duurzamere productieketen en 
vermindering van transport-uit-

stoot. Ook wil men vanuit Vlissingen nieuwe producten ontwikke-
len en introduceren. Oatly vindt dat consumenten beter geïnfor-
meerd moeten worden over de klimaatimpact van voedsel. Daarom 
labelt het bedrijf de verpakking van alle producten met informatie 
die de CO

2-uitstoot van het veld tot de winkel laat zien. 

Introducties
Ook Zonnatura heeft een dergelijke filosofie. Het merk is onder-
deel van Wessanen Benelux, onderdeel van Ecotone, (voorheen 
Wessanen) en B Corp gecertificeerd, wat betekent dat het bedrijf 
mensen weer met de natuur wil verbinden door middel van voe-
ding. Ecotone heeft de ambitie het beste biologische bedrijf in de 
wereld te willen zijn. Ilse Straver, product- en innovatiemanager bij 
Wessanen Benelux, vertelt dat haver een belangrijk onderdeel is 
van de ingrediënten die in de producten van Zonnatura worden 
verwerkt. 

u	Beursgang havermelkproducent

De beursgang van de Zweedse maker van havermelk Oatly 
in New York heeft onlangs meer dan 1,4 miljard dollar 

opgeleverd. De onderneming werd in de jaren negentig 
opgericht door de broers Rickard en Björn Öste en is 

gevestigd in de Zweedse stad Malmö. 

Er werden meer dan 84 miljoen aandelen verkocht voor een 
prijs van 17 dollar per stuk. Oatly verkocht zelf aandelen en 

ook bestaande aandeelhouders verkochten stukken. 

Tot de investeerders in Oatly behoren beroemdheden als 
talkshowpresentator Oprah Winfrey, rapper en 

ondernemer Jay-Z en actrice Natalie Portman, maar ook de 
investeringstak van Rabobank. 

Oatly presenteert zichzelf nadrukkelijk als milieuvriendelijk, 
veganistisch alternatief voor zuivel. In Vlissingen produceert 

het bedrijf zowel voor de Nederlandse markt als voor 
omliggende regio’s.

Commentaar

angela; plaats na product en bedrijf verticaal streepje | 
en zet voor de naam nog: Tekst: 

In steeds meer producten wordt haver verwerkt omdat het zo gezond is. In 
supermarkten en natuurvoedingswinkels is haver in steeds meer varianten te 
verkrijgen. Als havermout of havervlokken, maar ook als essentieel bestanddeel 
van muesli, haverdrank, haverrepen, haverkoeken en haverbrood.
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Onlangs werd de vegan reep Oat & Go aan het assortiment toe-
gevoegd. “Gemaakt van volkoren havervlokken. De reep is 100% 
biologisch en we richten ons op sportieve mensen die zich terde-
ge bewust zijn van het belang van goede voeding en een gezonde 
leefstijl. Naast de reguliere middelen als acties en reclames wordt 
het product ook door influencers - die passen bij onze producten 
- besproken. Maar in transparante termen vertaald is dat natuur-
lijk ook een vorm van reclame. Door corona zijn mensen minder 
op pad en werden er minder repen gegeten. We hopen dat dit 
snel gaat veranderen nu mensen weer meer gaan reizen en on-
derweg zijn.”

Glutenvrij
Hoewel haver zelf glutenvrij is, is het lastig om het product glu-
tenvrij op de markt te brengen. De verkrijgbaarheid van haver 
met een glutenvrij-claim is gewoon lastig omdat het vaak wordt 
verwerkt door bedrijven die ook met graansoorten werken als 
gerst rogge en tarwe. Deze ingrediënten bevattenen wel gluten. 
Kruisbesmetting ligt dan op de loer en daarom moeten fabrikan-
ten in de keten samenwerken met gecertificeerde glutenvrije 
toeleveranciers. 

Bert-Jan van Dinter van Vandinter Semo (zaadhandel, zaadteelt 
en zaadveredeling) wijst erop dat boeren die een keuze maken 
om glutenvrije haver te gaan produceren soms wel acht jaar 
moeten wachten voordat het havergewas geen gluten meer be-
vat. “Dat is zeker het geval als je eerst tarwe of andere gluten-
bevattende graansoorten hebt geteeld. Bovendien mag een be-
lendend perceel ook geen producten bevatten waar gluten in 
zitten, omdat er dan eveneens sprake kan zijn van contamina-
tie. Naast akkerbouwers telen ook organisaties als Het Drents 

Landschap en Het Geldersch Landschap glutenvrije haver op 
hun landbouwgronden.” 

Gezondheid van mens en dier
Vandinter Semo heeft samen met Wageningen UR de ‘Glutenvrije 
Nederlands Haverketen’ ontwikkeld en wil op die manier een we-
zenlijke bijdrage leveren aan deze terugkeer van haver, en daarmee 
aan de verbetering van de gezondheid van mens en dier en aan de 
kwaliteit van de landbouw. Mensen met coeliakie (glutenintoleran-
tie) kunnen niet tegen gluten. 

Door het eten van gluten ontstaan voornamelijk ontstekingsreac-
ties in het slijmvlies van de dunne darm. Maar de ziekte kan zich 
overal in het lichaam uiten, zoals in de huid, gewrichten en herse-
nen. Coeliakie is een auto-immuunziekte en komt alleen voor bij 
mensen met een erfelijke aanleg. Van coeliakie kun je niet genezen. 
Een levenslang glutenvrij dieet is de enige behandeling.

Uitdaging voor ontwikkelaars
De afwezigheid van gluten stelt productontwikkelaars wel voor een 
uitdaging, want eigenlijk zijn gluten nodig om luchtigheid en volu-
me in producten te krijgen. Een oplossing is om haver te combine-
ren met andere graansoorten, zoals spelt en rogge. Ambachtelijke 
bakkers laten weten haver niet als hoofdbestanddeel van brood te 
gebruiken omdat het niet goed verwerkbaar is. Wel wordt haver ge-
bruikt als decoratie op bijvoorbeeld vloerbroden om het product er 
extra gezond uit te laten zien. En haverkoeken liggen ook bij veel 
warme bakkers uitnodigend in de vitrine.

Glutenvrij YAM-brood
Bakker Wiltink in Doetinchem produceert al zeven jaar dagvers 
glutenvrij brood en banket onder het merk YAM, dat aan diverse 
supermarkten wordt geleverd. “Door haver als hoofdbestandsdeel 
te kiezen, zijn de broden glutenvrij maar ook voedzaam en boor-

‘Voor de mensen die glutenvrij 
brood eten is het letterlijk van 
levensbelang om 100% gluten-
vrij te produceren’
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devol vezels.” Voor de mensen die glutenvrij moeten eten is het 
letterlijk van levensbelang dat de hele keten gecertificeerd gluten-
vrij is. Van zaaigoed, oogst, produceren tot en met een verpakt 
broodje. Daarom heeft deze bakker een speciale glutenvrije bak-
kerij gebouwd. Een ‘high care’ omgeving die aan de hoogste 
norm-eisen voldoet. Zelfs de bakkers zijn verplicht glutenvrij te 
eten en de kleding wordt alleen gedragen en gewassen in de glu-
tenvrije bakkerij. Deze bakker doet er dus alles aan om kruisbe-
smetting te voorkomen.

Ketensamenwerking
Maar dat geldt ook voor andere fabrikanten van glutenvrije pro-

ducten. Ilse Straver van 
Wessanen: “Je moet in de 
hele keten kunnen ver-
trouwen op je leveran-
ciers. Er zijn regelmatig 
controles door onszelf en de 
instanties die audits afnemen. 
Wij werken al decennialang met 
dezelfde leveranciers. Onze haver - 
ook de glutenvrije - komt veelal uit 
Duitsland en wordt daar ook ver-
werkt. Door ons goede en langdu-
rige contacten met de leveranciers 
werken we ook vaak samen aan de 
ontwikkeling van nieuwe 
producten.”

Historie
Tot 1960 werd er in Nederland ongeveer 
160 duizend hectare haver verbouwd. Dit 
liep in de periode tot 1980 heel snel terug naar 
1500 hectare. Wereldwijd verminderde de haverteelt in deze perio-
de tot de helft, 25 miljoen ton. Dat komt overeen met ongeveer 
twee procent van de totale jaarlijkse wereldproductie van granen. 

Een van de belangrijkste oorzaken van de teruggang was de om-
schakeling in de landbouw van paard naar tractor. Haver was daar-
door niet meer noodzakelijk als energiebron voor de trekpaarden.
Een andere belangrijke reden van de achteruitgang van de haver-
teelt was de snelle opkomst van graangewassen met hogere op-
brengst, zoals maïs en wintertarwe. 
Inmiddels is volgens Bert-Jan van Dinter het tij qua productie iet-
wat gekeerd, maar is het product haver vergeleken met bijvoor-
beeld tarwe, mais en rijst nog steeds een nichemarkt. Van Dinter 
schat dat in Nederland inmiddels weer zo’n 2000-2500 hectare 
tarwe wordt verbouwd. 

u	Gezondheidsclaim

Haver is heel voedzaam. Vandaar dat haver zeer geschikt is 
als ontbijt. Daarnaast bevat haver ook vitamine B1, ijzer en 
de belangrijke beta-glucanen vezels. Het eten van 3 gram 
van deze vezels per dag - dat zijn 8 volle eetlepels haver- 

draagt bij tot het handhaven van een normaal cholesterolge-
halte in het bloed, zo stelt Wageningen University. 

Havermout werd vroeger vooral door ouderen gegeten, maar 
ook steeds meer jongeren ontdekken dat haver binnen een 
gevarieerd voedingspatroon en een gezonde leefstijl past. 
Ilse Straver van Wessanen merkt op dat haver een van de 

weinige graansoorten is waarvan de claim cholesterolverla-
gend waargemaakt kan worden. 

De claim is door de European Food Safety Authority als volgt 
omschreven “Beta-glucanen van haver verlagen het choles-
terolgehalte. Een verlaging van het cholesterolgehalte kan 

het cardiovasculair risico (kans op hart- en vaatziekten, red.) 
beperken.”
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N
aast het werk in zijn eigen diëtistenpraktijk, geeft 
Joran Broer les op twee verschillende onderwijsinsti-
tuten. “Ik doceer op de Pabo, dus in mijn klas zitten 
toekomstige basisschoolleraren. In een of twee blok-

ken leer ik ze meer over gezonde voeding voor kinderen. Natuurlijk 
bepalen vooral de ouders het voedingspatroon van kinderen. Maar 
kinderen zitten zo’n dertig uur per week op school. Wat daar ge-
beurt heeft dus invloed. Veel scholen voeren op dit vlak al actief be-
leid. Bijvoorbeeld door schoolmelk te promoten en regels te hante-
ren voor wat de kinderen mee mogen nemen naar school. Ze 
mogen soms alleen water of thee meenemen om te drinken en fruit 
en groente als tussendoortje.” Dergelijke interventies zijn belang-
rijk, vindt Broer. “Want hoe langer kinderen overgewicht houden, 
hoe groter de kans is dat ze als volwassene ook te zwaar zijn. Het is 
dus belangrijk om dit zo snel mogelijk aan te pakken.” 
Tijdens de lessen houdt Broer de leraren in spé eerst een 
spiegel voor: hoe zit het met hun eigen leef- en voedingsstijl? 
“Zij zijn het voorbeeld voor de kinderen. Vervolgens ga ik 
in op wat gezonde voeding is voor kinderen. Ze hebben 
vanwege hun lengte, groei en energieverbruik een andere 
voedingsbehoefte dan volwassenen.”
Bij Start2Move geeft hij les aan toekomstig gewichtscon-
sulenten. “Je zou kunnen zeggen dat ik mijn concurrentie 
opleid. Tot nu toe is dat nog maar een keer voorgeko-
men: toen had ik iemand in de klas die bij mij om de 

hoek werkte. Ik krijg weleens de vraag waarom ik andere mensen 
wil opleiden, want daardoor heb ik immers straks wellicht zelf geen 
werk meer? Maar ik denk wat dat betreft niet commercieel, ik wil 
gewoon zoveel mogelijk mensen helpen. De huidige realiteit is, ge-
zien onze obesogene samenleving, dat we het met één praktijk niet 
gaan redden. En mocht dat ooit wel het geval zijn, dan krijg ik tijd 

om een andere droom te verwezenlijken: een ei-
gen koffiezaakje in Rotterdam!”
De start van een eigen praktijk kwam niet 
voort uit een langgekoesterde wens, of de 
keuze om niet langer voor een baas te willen 
werken. “Nee. Na mijn studie werkte ik van 
mijn twintigste tot mijn drieëntwintigste 

voor een praktijk in Gorinchem. 
Regelmatig stond ik daarvoor een 

uur per dag in de file. Dat wilde 
ik niet. Ik heb ontslag genomen 
en bij andere praktijken gesolli-
citeerd, maar destijds waren er 
niet veel vacatures. Na zes 
maanden zonder werk te heb-
ben gezeten, ben ik voor mezelf 
begonnen.” Met succes. 
Inmiddels is het bedrijf uitge-
groeid naar een praktijk met ze-

ven diëtisten in dienst. “We wer-
ken op twaalf locaties, 
bijvoorbeeld bij huisartsen en 
sportscholen. Naar die plekken 
zijn we zelf niet actief op zoek, 

we worden veelal gevraagd. In het 
eerste jaar van mijn praktijk heb ik 

zo’n veertig mails gestuurd naar ver-
schillende huisartsenpraktijken en sport-

scholen. Het leverde toen geen reacties op. 
Nu is het omgekeerd.”

Joran Broer heeft sinds 2018 een eigen diëtistenpraktijk: Voedingsadvies Broer. 
Er wordt gewerkt op twaalf locaties en in september gaat de zevende diëtist 
voor de praktijk aan de slag. Naast het managen van de praktijk en het houden 
van spreekuren, geeft hij les op de Pabo en opleidingsinstituut Start2Move. 
Alles vanuit zijn wens om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

Voedingspatroon op
school aanpakken 

“We werken op twaalf  
locaties, bijvoorbeeld 
bij huisartsen en 
op sportscholen” 

Diëtetiek Tekst: Naomi Heidinga
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Het succes is volgens Broer te danken aan de goede naam die in-
middels is opgebouwd. “Lang heb ik niet geweten waarmee we 
ons precies onderscheiden. Nu denk ik: het is de aandacht die we 
geven aan onze cliënten. We communiceren naar onze klanten 
over onze drie geboden: persoonlijk, praktisch en professioneel. Ik 
ging er altijd vanuit dat aandacht vanzelfsprekend was, maar dat is 
niet zo, heb ik gemerkt. Die aandacht blijkt bijvoorbeeld uit het 
feit dat we mensen nabellen over hoe het gaat, ook als ze al een 
tijdje niet zijn komen opdagen bij afspraken. We merken dat onze 
cliënten dit waarderen. Ze hebben behoefte aan een stok achter de 
deur. We hebben inmiddels zo’n duizend mensen in begeleiding 
en ik kan  zeggen dat geen van hen ontevreden is over onze 
dienstverlening.”
Bij Broer Voedingsadvies geloven ze niet in pillen en poeders.  
“We werken niet samen met leveranciers van afslankproducten. 
Sommige producenten hadden best aantrekkelijke deals, maar we 
hebben ze allemaal afgeslagen. Wat we wel bieden is een gecombi-

neerde leefstijlinterventie. Vanuit dat oogpunt werken we samen 
met fysiotherapeuten, sportverenigingen en sportcoaches.”
Met nu al twaalf vestigingen weet Broer niet hoe de toekomst eruit 
zal zien. “Misschien hebben we over een jaar dertig vestigingen of 
zitten we nog op twaalf. We gaan niet actief op zoek, maar willen 
wel graag waar nodig gaten opvullen. Voor mij is de grootste uitda-
ging om de balans te bewaren tussen managen en het uitvoeren 
van mijn vak. Het opleiden van nieuwe diëtisten binnen onze prak-
tijk kost veel tijd. Veertien uur per dag werken maakt mij echter 
niet gelukkig, dus dat wil ik niet meer doen.”  

“We gebruiken geen afslank-
producten, wat we wel bieden  
is een leefstijlinterventie”

Joran Broer deelt zijn kennis graag met anderen: “Ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen helpen.”

Commentaar

hierbij button met thema plaatsen aub

chapeau en kader kan vervallen

LET OP: in de vijfde regel in de tekst lijkt iets raars te staan wat ik 
niet weg krijg. jij wel???
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Commentaar

Thrill seeken

Commentaar

Angela: plaats hierbij links voor column Header; Dietetiek 

angela: dat is fijn. 
maar aub foto en tekst van deze dame VERWIJDEREN
en hier de foto plaatsen van SUZAN TUINIER!!!!
(zie VNU#4)

W
aarom doe ik dit eigenlijk?’ vraag ik aan mijn triathlonmaatje. Het 
is veel te vroeg, het water ijskoud en ik ben ontzéttend nerveus.  
Eenmaal gestart, zwem ik de spanning en de kou weg en fiets en 
loop ik de benen uit mijn lijf. Na de finish voel ik me euforisch en 

ik straal de rest van de dag. Dáárom doe ik dit dus!

Voor mij is geen wedstrijd te extreem en geen achtbaan te hoog. Ik ben dol op die 
spanning! Uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum, blijkt dat 
mensen zoals ik het ‘thrill seeker-gen’ hebben. Heel uniek ben ik daarmee trou-
wens niet, want één op de vijf Nederlanders heeft deze specifieke variant van het 
DRD4-gen. Daarmee ben je vaak avontuurlijker, onderneem je veel nieuwe din-
gen en neem je risico’s. 

Dat merk ik ook in mijn werk. Als ondernemer met inmiddels drie mensen die 
voor me werken is het soms best spannend. Je weet nooit precies wat er komen 
gaat. Maar als we samen een mooi project afronden voor een tevreden opdracht-
gever krijg ik datzelfde euforische gevoel.

Grote kans dat jij het gen niet hebt. Betekent dit dan dat je een excuus hebt om 
jezelf nooit uit te dagen? Dat je jaren op dezelfde plek kunt werken zonder je bij te 
scholen? Ik vind van niet! Werken op de automatische piloot is soms aantrekkelijk, 
zeker als je een druk leven naast je baan hebt. Maar het is zo zonde! Ons mooie 
voedingsvak is continu in beweging. Je kunt het je eigenlijk niet permitteren om 
achterover te leunen en jezelf nooit eens uit te dagen. Je hebt een beetje adrenali-
ne nodig om scherp te blijven, ook als geen thrill seeker bent. 

Dus, kom op! Zit die vergadering eens voor, geef die presentatie, maak eens een 
praatje met iemand die je nog niet kent, schrijf dat boek of begin met die oplei-
ding. Je hoeft heus geen extreme dingen te doen, hoewel de eerste triathlon voor 
voedingsexperts mij wel heel leuk lijkt. Misschien moeten we maar eens beginnen 
met een ritje in de achtbaan. Wie gaat er mee?  

‘Ons mooie vak 
is continu in  
beweging, tijdig 
bijscholen is 
noodzakelijk’

THEMA: 
 ONDERWIJS

‘
Suzan Tuinier
Voedingsdeskundige en eigenaar van 
communicatiebureau Nutrimedia.

Suzan wisselt deze plek af met 
Michelle Vrij, diëtist bij Nutrimedia. 
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E
en verslag van een literatuurstudie met zo’n aarzelende 
toon als het onderhavige artikel was tien jaar geleden 
ondenkbaar. Voedingsdeskundigen van alle geloofsrich-
tingen hielden altijd wel slagen om de arm over de deug-

delijkheid of hardheid van het bewijs dat ze aanvoerden, maar dat 
was meestal uit beleefdheid. 
Een hinderlijk probleem bij voedingskundig onderzoek is dat voe-
ding een systeem is, een ‘matrix’ heet het tegenwoordig, waaruit 
moeilijk losse elementjes te isoleren zijn om te bestuderen
De afgelopen jaren is er veel scepsis gerezen over de waarde van de 
uitkomsten van onderzoek naar de effecten van voedingsmiddelen 
en specifieke nutriënten op de gezondheid. Dat had er vooral mee 
te maken dat duidelijk werd hoe groot de onderlinge verschillen in 
de (genetisch aangestuurde) stofwisseling van mensen zijn. Dat 
vertaalde zich naar een grotere terughoudendheid om onderzoeks-
resultaten als ‘de waarheid’ te presenteren. 

Voorzichtig zijn ook de uitspraken van hoogleraar endocrinologie 
Gabriele Riccardi en collega’s, van de universiteit van Napels. 
Niettemin produceerden zij een belangwekkende update en inter-
pretatie van het beste beschikbare bewijs voor de invloed van voe-
ding op hart- en vaatziekten. Voor hun (zeer leesbare) verslag 
‘Dietary recommendations for prevention of atherosclerosis’ bestu-

deerden ze al het beschikbare relevante onderzoek (verzameld in 
meta-analyses) tot dit jaar. Ze vergeleken hun uitkomsten ook met 
de aanbevelingen van de Europese en Amerikaanse hartinstituten. 
Hun omvangrijke verslag verscheen in het vakblad Cardiovascular 
Research.

Leemten
Er wordt vooral epidemiologisch en observationeel onderzoek ge-
daan naar voeding en gezondheid. Dat grijpt nauwelijks in de le-
vens van de proefpersonen in, kan onder veel meer personen wor-
den uitgevoerd en over veel langere tijd (vaak decennia). Maar het 
kent vele beperkingen: verstorende invloeden door de leefstijl, ver-
keerd geïnterpreteerde relaties en methodologische valkuilen. De 
uitkomsten zijn op zijn best grove gemiddelden. Riccardi c.s heb-
ben de beste soort van dat type onderzoek (prospectieve cohortstu-
dies) betrokken in hun werk, naast de schaarse RCT’s, de gecon-
troleerde klinische trials die er waren.

Dit schrijven de Italiaanse onderzoekers: “Het moet worden er-
kend dat de moeilijkheden bij het uitvoeren van klinische proeven 
die erop gericht zijn voedingsstrategieën ter preventie van atheros-
clerose afdoende te testen, het onwaarschijnlijk maken dat de hui-
dige leemten in het voedingsonderzoek in de toekomst door dit 
soort studies zullen worden opgevuld.” Het is niks en het wordt 
niks, met dat voedingsonderzoek, zegt de pessimist.

Plaque
Atherosclerose, ook wel aderverkalking, is het langdurige proces 
van het dichtslibben van de aderen met vetstoffen. Die zogenoem-
de plaque-vorming wordt afgedekt met een korstje calcium en dat 
kan loslaten, met geblokkeerde aderen en infarcten tot gevolg. Het 
is de belangrijkste oorzaak van sterfte door hart- en vaatziekten. 

Het is zo langzamerhand wel duidelijk wat gezonde voeding moet zijn. Niettemin 
kan het geen kwaad de kennis af en toe aangescherpt te krijgen. Uit een 
omvangrijke analyse van meta-analyses door onderzoekers uit Napels komt de 
bevestiging van wat we al wisten, plus een paar aardige nieuwe aanbevelingen om 
het hart gezond te houden. Geen vleeswaren en frisdranken, 200 gram yoghurt 
per dag en vier keer per week 180 gram bonen.

Wat moet je eten 
voor gezond hart? 

‘Vier keer per week een portie 
bonen eten is het best bewezen 
middel om risico van atheros-
clerose te verminderen’

Aanbevelingen uit Italiaans onderzoek

Diëtetiek Tekst: Huib Stam
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Zo’n vijftig procent van de (sterf)gevallen van hart- en vaatziekten 
heeft slechte voeding als oorzaak. Roken, weinig beweging, overge-
wicht en ongelukkige genen doen de rest. Met kankers zijn hart- en 
vaatziekten de belangrijkste dodelijke kwalen.

Heel veel nieuws hebben Riccardi c.s. niet gevonden in de recente 
onderzoeksliteratuur. Dit wisten we al: “Het blijkt dat diëten met 
een hogere inname van plantaardige voedingsmiddelen - waarbij de 
consumptie van geraffineerde granen en zetmeelhoudende voe-
dingsmiddelen wordt beperkt - in verband staan met een duidelijk 
lager cardiovasculair risico in vergelijking met diëten die hoofdza-
kelijk dierlijke voedingsmiddelen bevatten.”

De kleine verschuivingen in de aanbevelingen die zijn gevonden, 
zijn wel vermeldenswaard en soms opmerkelijk. Ze zijn gerang-
schikt naar productgroep of type voedingsmiddel. Handig is ook 

dat Riccardi c.s. gekeken hebben naar de zogenaamde ‘dose-res-
ponse’, de relatie tussen de hoeveelheid van een voedingsmiddel en 
een gezondheidseffect, een onmisbare basis voor voedingsadvies.

Dat levert (globale) aanbevelingen op voor gezonde mensen. Voor 
patiënten met chronische metabole ziekten of genetische aandoe-
ningen gelden aangepaste richtlijnen.

Uit de berg onderzochte studies volgt dat een dieet met veel vlees 
slecht is voor het hart en de aderen. Honderd gram vleesproducten 
per dag meer eten betekent een toename van het relatieve risico op 
een hart- of vaatziekte met 25 procent. Het verzadigde vet en  
heemijzer in rood vlees worden nog altijd in verband gebracht met 
atherosclerose. Een gezond persoon kan tweemaal per week 100 
gram rood vlees (rund, varken, schaap) eten. Vooral vleeswaren zijn 
(door het zout en de nitraten) de boosdoeners hier. Het advies is 
om slechts af en toe bewerkte vleesproducten te eten. Kip daaren-
tegen heeft geen invloed op hart- en vaatziekten bij een gebruik 
van drie keer honderd gram per week. Het is denkbaar dat de kwa-
liteit van het rode vlees invloed heeft. En niet alle vleeswaren zijn 
even zwaar bewerkt met chemicaliën of door 
conserveringstechnieken. 

Vis
Geregeld vis eten is aanbevolen, twee à vier keer per week een por-
tie van honderd à 150 gram. Vier keer per week vis kan twaalf pro-
cent schelen in het risico op hart- en vaatziekten. Maar de verschil-
len tussen soorten vis en de bereidingswijzen zijn groot. Het 
belangrijkste effect op het hart van vis zijn de omega-3 vetzuren, 
maar die zitten alleen in vette vis (en niet in kibbeling). Culinaire en 
regionale verschillen zijn te groot om specifiek duidelijkheid te ge-
ven, toch is geregelde visconsumptie bewezen gunstig voor het hart. 

Zuivel is een giga complex voedingsgebied. Daarom bleek al uit 
veel eerder onderzoek (alle plussen en minnen bij elkaar) dat zui-
velconsumptie ‘neutraal’ is, niet goed, niet slecht. Wat uit deze stu-
die opvalt is: verzadigd vet uit zuivel is niet slecht voor het hart en 
gefermenteerde zuivel is goed. Beide bevindingen waren signifi-
cant. Vroeger werd daar anders over gedacht. Tweehonderd gram 
volle melk per dag is geen probleem voor een volwassen mens. 
Magere en halfvolle melk ook niet. De darmbacteriën zijn blij met 
kaas en yoghurt. De probiotische werking van gefermenteerde zui-
vel komt duidelijk (maar goeddeels onverklaard) naar voren in dit 
literatuuronderzoek. Drie keer vijftig gram kaas per week en elke 
dag 200 gram yoghurt hebben een ‘significant protective associati-
on’ tegen hart- en vaatziekten. Maar dan wel originele zuivel en 
geen yoghurttoetjes met suiker. 

Peulvruchten
Hier kunnen we kort over zijn, zeggen de Napolitanen. ‘Vier keer 
per week een portie van 180 gram bonen eten is het beste bewezen 
middel om het risico van atherosclerose te verminderen. (..) Het is 
mogelijk dat de metabolische voordelen van de consumptie van 
peulvruchten gedeeltelijk te danken zijn aan het feit dat peulvruch-
ten vaak worden geconsumeerd als alternatief voor vlees, granen 
met een hoge glycemische index (GI), zetmeelrijke en suikerrijke 
voedingsmiddelen.”
De eiwitten, de vezels, de mineralen, de polyfenolen uit bonen zijn 
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Vier keer per week vis kan 12 procent schelen in het risico op hart- en 

vaatziekten. 

Commentaar

Twin: De aangeleverde foto heb ik 2x gebruikt met een andere 
uitsnede. Is dat in orde? 
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teken gebruiken (is bronvermelding, was ik vergeten)
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gelijk (eiwitten) of superieur aan vlees, minus de nadelen van vlees. 
Glucoseregulatie, insulinegevoeligheid, korteketenvetzuurproduk-
tie, verzadiging door vezels, allerlei gunstige metabolieten die van-
uit de dikke darm naar de lever en verder gaan. Wel hele bonen 
eten, uit blik of stazak is prima.

Groente en fruit
In het algemeen wordt gezien dat plantaardige voeding, dat vet- en 
zoutarm is en allerlei fytochemicaliën en mineralen bevat, een gun-
stig effect heeft op de hoeveelheid en de samenstelling van de ty-
pen vet in het bloed, in de organen en in het weefsel, op de regula-
tie van glucose, het bloedsuiker, de bloeddruk en op de 
gevoeligheid voor insuline. Dat werkt direct op de gezondheid van 
het hart. Maar deze drie factoren hangen ook samen met diabetes 
en overgewicht, twee kwalen die belastend zijn voor het hart. 
Over hoeveel groente en fruit er dagelijks gegeten moet worden,  
lopen de meningen uiteen. De gangbare aanbeveling, ook het 
Nederlandse, is twee stuks fruit en 200 gram (groene; blad) groen-
te. Ricciardi komen echter uit op het dubbele van zowel groente als 
fruit. 

Voedingsvetten en oliën
Transvetten hebben van alle soorten vetten in voeding de slechtste 
naam. De relatie met hartziekten en sterfte is overduidelijk. Maar 
de kunstmatig gefabriceerde transvetten, die vroeger vooral in mar-
garine en koekjes zaten, zijn vrijwel uit de voeding verbannen. 
Het doorgevlooide onderzoek geeft als beeld dat verzadigde vetten 
(zowel dierlijke als ‘tropische’) slecht zijn voor het hart. Ze verho-
gen het LDL-cholesterol en veroorzaken dyslipidemie. Niettemin 
heerst er over boter onduidelijkheid. Ricciardi c.s vonden nergens 
dat gematigd gebruik (tot 25 gram per dag) van boter (dat toch 
voor de helft uit verzadigd vet bestaat) slecht voor het hart is. Dit 
in tegenstelling tot wat lange tijd werd aangenomen. 
Linolzuur, een meervoudig onverzadigd omega-6 vetzuur, vormt 
de bulk van de meeste spijsoliën (zonnebloem, mais, soja). Het is 
goed voor het hart, ook als het verzadigde vetten en koolhydraten 
vervangt, tot een verlaging van het risico met tien procent. In het 
algemeen verlaagt het vervangen door linolzuurrijke olie van boter 
en ander dierlijk vet, ook van tropische vetten die rijk zijn aan ver-
zadigde vetten zoals kokosvet, het risico op hart- en vaatziekten. 
Niet meer dan 25 à 40 gram van deze olie gebruiken per dag, is de 
aanbeveling. (Vet is namelijke heel energierijk; over het gegeven dat 
een westers dieet met veel linolzuur juist tegengesteld werkt en de 
inflammatie verhoogt, meldden de auteurs niets).

Van alle spijsoliën is olijfolie, dat merendeels bestaat uit enkelvoudig 
onverzadigde vetzuren, de koning. Vooral de ‘extra virgine’-variant, 
die ook nog gunstige polyfenolen en andere micronutriënten bevat 
(die verdwijnen bij verhitting, nooit bakken in extra virgine). Als pre-
ventief middel tegen atherosclerose moet altijd een fles goede, koud-
geperste olijfolie op tafel staan, dat zeggen de Napolitanen eigenlijk.

Zout
Te veel zout eten is slecht voor de bloeddruk, dus slecht voor hart 
en vaten. Een goede bloeddruk is cruciaal voor een gezonde oude 
dag. Veel zout heeft ook via andere mechanismen een ongezonde 
uitwerking op het hart: slechtere nierfunctie, stijve aderen, vermin-
derde pompwerking. Maar wat is te veel zout? Daar kwamen 
Ricciardi c.s. niet echt achter. Vijf gram per dag is de algemene 
aanbeveling. Maar dat haalt niemand, zeker niet als de dagelijkse 
kost veel kant-en-klaar eten bevat, zoals vleeswaren, bakkerspro-
ducten, vis en groente in blik. “In westerse landen zit tachtig pro-
cent van het zout verstopt in bewerkt en ingeblikt eten”. Hier is 

De onderzoekers komen uit op het dubbele hoeveelheden voor zowel 

groente als fruit. 

‘In westerse landen zit  
80 procent van het zout verstopt 
in bewerkt en ingeblikt eten’
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duidelijk een ‘dose-response’-werking. “Naast het vermijden van 
toegevoegd zout kan een effectieve vermindering van de zoutinna-
me alleen worden bereikt als producten met verlaagd zout op grote 
schaal beschikbaar worden gesteld en het gebruik ervan wordt 
bevorderd.”

Frisdrank
Een kwart liter frisdrank met suiker per dag (dat is minder dan een 
blikje van 33cl) geeft een 15 tot 22 procent hogere kans op een 
hartziekte. Dat is dus een relatieve verhoging van het risico ten op-
zichte van waterdrinkers. Maar niet van gebruikers van light drank-
jes (zonder suiker of HFCS, glucose-fructosestroop), want ook 
daarmee is een verband met hart- en vaatziekten. Ricciardi c.s. 
kunnen alleen suggereren dat dat een gevolg is van de suikerver-
vangers, chemische stoffen als acesulfame-K, aspartaam en sucra-
lose. Het is bekend dat ook energieloze zoete dranken de trek in 
zoet voedsel verhoogt en tot compensatiegedrag leidt. Alle fris-
drank wordt derhalve ontraden.
Over de frisdrank (maar ook fruitsap) met suiker: “Verscheidene 
studies hebben een nadelig effect van fructose-inname op plasmali-
piden (vet in het bloed – hs) en insulinegevoeligheid aangetoond”. 
Dat bevordert het atherosclerotische proces. Frisdranken met zoet-
stoffen “lijken misschien een betere keuze”, maar op de langere 
termijn hebben ook die een nadelig effect op het hart.
“In het licht van de beschikbare gegevens moet het gebruik van alle 
frisdranken drastisch worden beperkt en moeten deze door water 
worden vervangen.”

Alcoholhoudende dranken
Hoewel dat de laatste tijd veel wordt aangevochten, bevestigen 
Ricciardi c.s. het advies van twee glazen wijn per dag voor mannen 
en één voor vrouwen, “of één blikje bier”. “Er zijn aanwijzingen dat 
een laag tot matig alcoholgebruik geassocieerd is met een vermin-
derd cardiovasculair risico bij de volwassen bevolking”. Per dag 24 
gram alcohol (twee glazen wijn) of een blikje bier per dag laten een 
maximale reductie van het risico op alle soorten hart- en vaatziek-
ten zien van 24 respectievelijk 20 procent. Onderzoek naar alle 
doodsoorzaken laat een maximaal gunstig effect van alcohol bij 
tien gram per dag zien. Wie drinkt, moet dat (zeer) matig doen, wie 
niet drinkt, moet niet gaan drinken.

Koffie en thee, chocola
Drie koppen koffie per dag laten een verlaging van het risico op 
hart- en vaatziekten van tien procent zien, en tot zestien procent op 
overlijden door hartfalen. Boven de vijf koppen verdwijnt dat gun-
stige effect. Koffiedrinken verbetert de insulinegevoeligheid, ver-
laagt de kans op diabetes type 2 en verlaagt de inflammatie. 
Ongefilterde koffie waarin nog cafestol zit verhoogt het LDL-peil 
enigszins (destijds ontdekt door Martijn Katan en Rob Urgert).

Voor thee geldt ongeveer hetzelfde. Groene thee bevat veel catechi-
ne, een groep sterke antioxidanten, dat de oxidatie van LDL matigt 
en mede daardoor het hart beschermt. Om dezelfde reden is tien 
gram (pure) chocolade per dag niet alleen toegestaan, maar ook 
aanbevolen.

In de uitkomsten van onderzoek naar de werking van (multi)vita-
minesupplementen op atherosclerose is een tweedeling te zien di-

vaker voorkomt bij studies naar afzonderlijke nutriënten en vitami-
nen. Observationele studies, waaronder epidemiologische, laten 
een “marginale reductie” van het risico zien, maar klinische, expe-
rimentele studies laten geen effect zien. Daarmee is samengevat 
wat volgens Ricciardi c.s. bekend is over de suppletie van antioxi-
danten zoals vitamine C en E en ook vitamine D en foliumzuur. Er 
is geen deugdelijk of niet-controversieel bewijs dat het zin heeft 
voedingssupplementen te slikken in de hoop atherosclerose te 
voorkomen of te beperken. De suggestie die hiervan uitgaat is dat 
in een gezond dieet voldoende bioactieve stoffen zitten die atheros-
clerose kunnen bestrijden en voorkomen.

Aanbevelingen
De Italiaanse onderzoekers hebben hun bevindingen vergeleken 
met de vigerende aanbevelingen van de European Society of 
Cardiology (ESC) en de American Heart Association (AHA). 
Het laatste woord is nog niet gevallen, maar de aanbevelingen voor 
een eetgewoonte die het hart beschermt komt het dichtst in de 
buurt van het mediterrane dieet
Van beide guidelines kan volgens de auteurs worden gezegd dat die 
“in overeenstemming is met het hier onderzochte bewijsmateriaal, 
aangezien beide documenten de consumptie van plantaardige in 
plaats van dierlijke voedingsmiddelen benadrukken en voorstellen 
de zoutinname en de consumptie van gezoete frisdranken te ver-
minderen. Degenen die alcoholische dranken drinken, dienen deze 
met mate te gebruiken. Wat meer in het bijzonder plantaardige 
voedingsmiddelen betreft, wordt in beide documenten onder-
streept dat de consumptie van fruit, groenten, noten en volle gra-
nen moet worden verhoogd. Wat dierlijke voedingsmiddelen be-
treft, wordt in beide documenten aanbevolen de consumptie van 
verwerkt vlees te beperken en de consumptie van vis te verhogen.”

Ricciardi c.s. besluiten met te herhalen dat ze zich overwegend op 
observationeel onderzoek hebben moeten baseren, omdat er maar 
weinig RCT’s zijn. Het laatste woord is nog niet gevallen, maar de 
aanbevelingen voor een eetgewoonte die het hart beschermt komt 
het dichtst in de buurt van het mediterrane dieet. 

Om blijvend gezond te eten is het voor de meeste mensen onvol-
doende om alleen de (hart)gezondheid voor ogen te houden. Eten 
moet plezierig zijn, vandaar de laatste aanbeveling:
“Een uitsluitend op voedingsadvies en -educatie gebaseerde strategie 
zal niet volstaan om de leefstijl van de bevolking te veranderen. De 
te overwegen beleidsopties moeten noodzakelijkerwijs initiatieven 
omvatten ter vergemakkelijking van de productie, de marketing, de 
beschikbaarheid en de betaalbaarheid van levensmiddelen die niet 
alleen gezond, maar ook gastronomisch aantrekkelijk zijn.”  

u	Dit artikel verscheen op Foodlog.

‘In het licht van de beschikbare 
gegevens moet het gebruik 
van alle frisdranken drastisch 
worden beperkt’
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Opleidingen en cursussen Voor voedingsprofessionals

Opleidingen en cursussen
Voeding en onderwijs, diëtetiek, voeding en sport, voedingswetenschappen. Er bestaat 
een scala aan opleidingen, studies, cursussen, bij- en nascholingen op het gebied van 
voeding en gezondheid. Voeding Nu laat hier een greep uit de opleidingen en cursussen 
zien. Wilt u volgend jaar ook gratis in deze lijst staan, dan zien wij uw reactie graag 
tegemoet! Stuur een mail naar accountmanager: lotvermeer@aleapublishers.nl of bel 
06-10623763. Ook voor informatie over regulier adverteren kunt u bij haar terecht. 

Commentaar

a

Naam cursus Naam bedrijf Algemeen tel. info@adres Weblink

MBO

Voedingsleer NHA 077-306 70 00 zakelijk@nha.nl www.nha.nl/beroepsopleidingen/voeding-en-
sport/voedingsleer

Masterclass Leef je Waarden Anders Eigen 06-21 555 285 annette@anderseigen.nl www.anderseigen.nl/mentale-flexibiliteit

HBO

Kritisch redeneren in de diëtetiek Hogeschool van 
Amsterdam

06-211 58 154 s.e.van.der.plas@hva.nl www.hva.nl

Post-hbo-opleiding 
Sportdiëtetiek

Hogeschool van 
Amsterdam

06-211 58 154 s.e.van.der.plas@hva.nl www.hva.nl

Directe toegankelijkheid diëtetiek HAN 024-351 1030 team.LLO.APS@han.nl www.han.nl/opleidingen/post-hbo/
directe-toegankelijkheid-dietetiek/

Motiverende gespreksvoering 
(vervolg)

HAN 024-351 1030 team.LLO.APS@han.nl www.han.nl/opleidingen/post-hbo/
motiverende-gespreksvoering-2/

Evidence Based Practice (EBP) Pro Education 020-226 5938 info@proeducation.nl www.proeducation.nl
Leefstijl/GLI coach Viaperspectief 06-18 47 59 67 info@viaperspectief.nl www.viaperspectief.nl
ACT werkt: training voor gedrags-
verandering bij eetproblematiek

Eten = gedrag 06-81 73 25 44 www.eten-is-gedrag.nl

ACT voor diëtisten (F)act in practice 06-42 50 89 39 factinpractice@gmail.com www.factinpractice.nl
Grens obesitas eetbuistoornis 
werken met de reo

Psydi Scholingen 06-29 02 59 21 info@psydi.nl www.psydi.nl/grens-obesitas-eetbuistoornis- 
werken-met-de-reo/

Behandeling eetstoornissen Psydi Scholingen 06-29 02 59 21 info@psydi.nl www.psydi.nl/behandeling-van-eetstoornissen/
Coachend Begeleiden basis Emotie-eten de baas 06-13 92 86 06 info@emotie-etendebaas.nl www.emotie-etendebaas.nl
Huidklachten bij kinderen en 
Darmmicrobioom

Gamedi.nl 088-007 5733 info@gamedi.nl www.medivere.nl

Emotie-eten de baas basis Emotie-eten de baas 06-13 92 86 06 info@emotie-etendebaas.nl www.emotie-etendebaas.nl/
Focus op voeding | kleinschalig PIT Actief 035-602 4615 info@pitactief.nl www.pitactief.nl/scholing/post-hbo-cursus-test/
Voeding bij chemotherapie PIT Actief 035-602 4615 cursus@pitactief.nl www.pitactief.nl/scholing/

leergang-voeding-bij-chemotherapie/
Tweedaagse verdieping: ACT 
Matrix

Eten = gedrag 06-817 325 44 www.eten-is-gedrag.nl/

Kind en Voeding Hamel College 0183-634 300 info@hamelcollege.nl www.studentum.nl/opleidingen/hamel-college/
kind-en-voeding-291757

Sport en Voeding Hamel College 0183-634 300 info@hamelcollege.nl www.studentum.nl/opleidingen/hamel-college/
sport-en-voeding-291712

Food and Dairy Technology Van Hall Larenstein  058-284 61 00 info@vhluniversity.com www.studentum.nl/opleidingen/van-hall-laren-
stein/food-and-dairy-technology-405221

Bedrijfsopleiding 
Voedingsmiddelentechnologie

HAS Hogeschool 088-890 36 00 has@has.nl www.studentum.nl

WO

Leefstijlverandering in preventie 
en zorg

Wageningen 
Universiteit

0317-480 100 info.wageningenacademy@wur.nl www.wur.nl/nl/show/Seminar-
Leefstijlverandering-in-preventie-en-zorg.htm

Nutrition and Health: 
Macronutrients and 
Overnutrition

Wageningen 
Universiteit

0317-480 100 info.wageningenacademy@wur.nl www.wur.nl/nl/show/Nutrition-and-Health-
Macronutrients-and-Overnutrition-2.htm

Online Programma: Food, 
Nutrition and Health

Wageningen 
Universiteit

0317-480 100 info.wageningenacademy@wur.nl www.wur.nl/nl/show/Online-Programma-Food-
Nutrition-and-Health-1.htm

Leadership in Healthcare Universiteit Utrecht 030-253 35 50 A.A.Chote@umcutrecht.nl www.uu.nl/en/professionals/programmes/
leadership-in-healthcare

Gezondheidswetenschappen 
voor Zorgprofessionals

Universiteit Utrecht 088-755 35 40 OnderwijszakenKGW@um-
cutrecht.nl

www.uu.nl/professionals

complexe patiënten met meer-
voudige problematiek

Focus op voeding 020-626 6694 info@focusopvoeding.nl www.focusopvoeding.nl/cursus/dietist/
advanced-dietetics/

Leergang eetstoornissen Rino 020-625 08 03 info@rino.nl www.rino.nl
Healthy and sustainable diets: 
synergies and trade-offs

The Graduate School 
VLAG

0317-485 108 vlag@wur.nl www.vlaggraduateschool.nl/en/courses/course/
HSD21.htm

Erasmus Summer Programme Netherlands Institute 
for Health Sciences

 010-704 5555 nihes@erasmusmc.nl www.erasmussummerprogramme.nl/
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  Diëtetiek column

Eva Vermeulen
onderzoeker & trainer bij Duwtje,  
onderzoeks- en  adviesbureau voor  
gedragsverandering.

Codetaal

Commentaar

dit is een vate colum. snap eigenlik niet waarom column niet 
rechtsboven in het sjabloon staat. moet dus wel.
met foto en infotekstje pakken van eva vermeulen

 Angela: plaats links voor column header Dietetiek (met puntjes op 
eerste e aub) 

‘‘Maar dat zou jij toch doen?!”  Wie heeft het niet meegemaakt: een situatie waarin je toch echt dacht 
dat je vriend/collega/partner hetzelfde begrepen had als jij. Sterker nog, waarin je dacht dat er geen 
enkele andere interpretatie mogelijk was van wat jij zei. Om vervolgens op een onhandig moment te 
ontdekken dat dat helaas toch niet het geval was.

Het is soms lastig om door te hebben dat jouw boodschap niet overkomt zoals je hem hebt 
bedoeld. Dat komt door je eigen interpretaties van woorden en zinnen, achtergrondkennis die 
je hebt en overtuigingen over wat normaal en logisch is. Wanneer de ander deze informatie 
niet bezit, is het soms lastig om jouw ‘codetaal’ te ontcijferen.

Miscommunicatie komt niet alleen voor bij partners of kinderen die niet hebben begrepen 
dat, als je vraagt om het vuilnis buiten te zetten, er ook wel even een nieuwe zak in de bak 
mag. Helaas komt het ook regelmatig voor in de zorg, een plek waar het heel belangrijk is dat 
de boodschap juist aankomt.

Meer dan één op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden, wat betekent 
dat ze bijvoorbeeld moeite hebben om gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen en/of toe 
te passen (1). Dit zie je vaker bij ouderen, mannen en mensen met een laag opleidingsniveau. 
Maar dat hoeft niet. Ook opgelopen emoties kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat die berg 
informatie tijdelijk even niet meer kan worden verwerkt (2). Áls een cliënt al doorheeft dat hij/
zij het niet helemaal begrijpt, is het nog een hele stap om dit ook aan te geven. Misschien her-
ken je dit ook wel bij jezelf: soms voelt het té ongemakkelijk om aan te geven dat je er eigenlijk 
niets van begrijpt en knik je liever mee. Zeker in een situatie waarin je al onzeker bent…

Dit wetende, is het mooi om te zien dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan praktische 
ondersteuning voor zorgverleners om miscommunicatie te voorkomen. Een simpele, maar ele-
gante tool die kan worden ingezet, is bijvoorbeeld de terugvraagmethode. Hierbij wordt aan 
de cliënt gevraagd om het besprokene in eigen woorden na te vertellen. Belangrijk is hierbij 
om de reden van je vraag bij jezelf te houden, door aan te geven dat je wilt weten of je het zelf 
goed hebt uitgelegd. Expertisecentrum Pharos informeert op haar website volop over deze 
methode (3). Door te erkennen dat het aan het begin nog even wennen kan zijn, en vervol-
gens veel voorbeelden en tips aan te bieden, verplaatst de organisatie zich volgens mij goed in 
de zorgverlener.

Zodat die zorgverlener zich op zijn/haar beurt nog beter kan verplaatsen in de cliënt en het 
pad naar een betere gezondheid soepeler kan laten verlopen. Zonder dat on-ontcijferde codes 
de weg versperren.   u Bronnen

25_Bron_tekst (1) M. Heijmans, A. Brabers & 

J. Rademakers (2018). Health Literacy in 

Nederland. Utrecht: Nivel.

(2) Murugesu, L., Heijmans, M., Fransen, M., & 

Rademakers, J. (2018). Beter omgaan met 

beperkte gezondheidsvaardigheden in de cu-

ratieve zorg: kennis, methoden en tools. 

Utrecht: Nivel.

(3) https://www.pharos.nl/infosheets/

laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheids-

vaardigheden-de-terugvraagmethode/
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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.

Commentaar

die kolom met kadertjes enzo kan definitief uit het sjabloon. dit 
gaan we niet doen. recensie krijgt de hele pagina kan nog 
afbeelding van de cover van het boek bij 
kop mag ook over de hele pagina breedte en op twee regels

Wat gaan we eten?
Sitopia: hoe goed eten de wereld 
kan redden
Auteur: Carolyn Steel
Vertaling: André Haacke en Ruud 
van der Helm
Uitgeverij: Meulenhoff
Aantal pagina’s: 496

Prijs € 24,99

E
ten stuurt onze samenleving. 
Niet alleen in de zin van het le-
veren van de nodige voedings-
stoffen, maar meer als iets dat 

onlosmakelijk is verbonden met wat we 
doen, hoe we leven en hoe we denken. Veel 
van de uitdagingen waar onze samenleving 
momenteel voor staat – zoals klimaatveran-
dering, milieuvervuiling, ontbossing – zijn 
onlosmakelijk met ons voedsel verbonden. 
Steel neemt in een zevental hoofdstukken – 
voedsel, lichaam, thuis, samenleving, stad 
en platteland, natuur en tijd – door hoe wij 
met ons voedsel omgaan in relatie tot deze 
onderwerpen en hoe deze onderwerpen 
omgekeerd ons voedsel en onze voedsel-
voorziening beïnvloeden. Er is sprake van 
een constante wisselwerking.
Bij veel onderwerpen – zoals: 
waarom eten we zo graag 
vlees? – stelt Steel de vraag: 
waarom? De antwoorden 
vergen vaak een combinatie 
van filosofische, culturele, 
historische en biologische 
inzichten. En Steel haalt ook 
al die aspecten aan. Met name 
door de biologische component 
was ik positief verrast: ik had niet 
verwacht dat Steel bètawetenschap op zo’n 
gedetailleerde wijze aan zou halen – ze stu-
deerde architectuur – maar ze doet dit wel 
degelijk en ook nog met verve.
Toch voert filosofie de boventoon. Ons ge-

De vele aspecten  
van ons eten

drag bepaalt hoe we omgaan met ons voed-
sel en het probleem is dat we onze connec-
tiviteit met ons voedsel hebben verloren. In 
haar boek introduceert Steel de term ‘sito-
pia’, de optimale, door voedsel gedetermi-
neerde wereld. In tegenstelling tot een uto-
pie is dit geen onbereikbaar streven. 
Sterker nog, we leven al in een sitopia, een 
sitopie, alleen niet in een erg goed sitopia, 
aangezien we geen of te weinig waardering 
opbrengen voor de elementen waaruit deze 
wereld bestaat.

Verbouwen
Door de hoofdstukken heen beschrijft Steel 
hoe we met voedsel omgaan en de wissel-
werkingen die er ontstaan. Voedsel is voor 

ons meer een gegeven geworden; 
we staan niet of nauwelijks stil 

bij wat er moet gebeuren om 
het te verbouwen, wat voor 
invloed dit op het klimaat 
en ons lichaam heeft, hoe 
onze voorkeuren die van 
onze kinderen beïnvloeden, 

hoe we onze huizen, steden 
en samenleving op ons voed-

selgebruik hebben ingericht en 
waarmee we toekomstige generaties 

opzadelen.
Zo opgesomd klinkt het wel degelijk bele-
rend, maar het knappe aan Steel is dat ze 
die belerende toon juist weet te vermijden. 
Erg knap is ook hoe ze de zeven thema’s in 

Ik moet eerlijk toegeven dat ik dit boek met enige scepsis begon: 
toch niet weer het zoveelste belerende boek dat me vertelt dat 
we in harmonie met onze omgeving moeten leven en eten? Maar 
nee, Wat gaan we eten heeft me positief verrast. Ja, het boek 
heeft een vrij holistische benadering van onze voedingspatronen 
en -behoeften, maar dat is juist de kracht van dit verhaal. Want 
hoewel er prima te beschrijven is – wat overigens ook gebeurt – 
welke voedingsstoffen in (ongeveer) welke hoeveelheden we 
nodig hebben, bepalen met name ons gedrag, onze 
cultuur(geschiedenis) en technische, technologische en 
medische innovaties hoe we omgaan met eten.

Ons gedrag 
bepaalt hoe we 

omgaan met 
ons voedsel

haar boek vanuit zoveel aspecten benadert: 
geschiedenis, cultuur, biologie, technologie 
en filosofie zijn er slechts enkele van.
Wat gaan we eten? levert vooral inzichten 
op: eten is voor ons vooral een kant-en-
klaar-product geworden (voor de consu-
ment), of een goed om te leveren (produ-
cent). Wanneer we weer dichter bij ons eten 
gaan staan en er meer bij stil gaan staan, 
wordt het veel gemakkelijker om gezonder 
en duurzamer met voedsel bezig te zijn. 
Het enige punt is dat dit alleen een kans 
van slagen heeft als we dit als (wereldwijde) 
samenleving doen.  

Tekst: Mischa Brendel
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