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Jong geleerd ...

B

ij mij in de klas op de lagere school werd, werkelijk waar ik
verzin dit niet, bij verjaardagen regelmatig getrakteerd op
knackebrod met pindakaas. Daarbij kon je aangeven of je
daar nog een dotje mayonaise en/of tomatenketchup op
wilde hebben. Serieus. Ik begreep er toen al niks van en bij nadere
beschouwing nog steeds niet. Was dit voor de jarigen in kwestie
wellicht de ultieme lekkernij? Of misschien armoede?

Later werd trakteren een soort wedstrijd. Waarbij met name de moeders
erom leken te strijden wie met behulp van koek, snoep en chips de origineelste traktatie in elkaar kon toveren. Of dat nou een verbetering was? In
ieder geval hebben veel scholen daar inmiddels een eind aan gemaakt. Terug
naar de crackers met pindakaas gaan ze niet, maar de traktatie moet voortaan
vooral gezond zijn, dus bestaan uit groente en/of fruit.
Terecht? Welke rol heeft het onderwijs eigenlijk als het gaat om voeding? Mogen
leerkrachten bepalen wat kinderen wel of niet eten en drinken tijdens de pauze om
tien uur ‘s ochtends? En tijdens de lunch? Is samen opscheppen in de schoolkantine een goed idee? Nederland is een van de weinige landen in Europa waar tussen
de middag op school géén warme maaltijd wordt geserveerd. Het zou wellicht een
goede manier zijn om ervoor te zorgen dat kinderen wat dichter in de buurt komen
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en fruit.
Ongeveer 80 procent van de scholen geeft wel aan dat zij de afgelopen jaren meer
aandacht aan gezonde voeding hebben besteed. Ook is het voedingsaanbod op
school verbeterd. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). En uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) in samenwerkingen met
externe partijen blijkt dat kinderen twee keer zoveel groente en fruit gaan eten als
dat op school de regel is. Zowel ouders als scholen zijn hierover positief.
Kiezen tussen een banaan of een peer is helemaal geen straf, zo lang koek en taart
of knackebrod met pindakaas en mayo maar niet het alternatief zijn… Gezond eten
kun je leren. En bovendien, ook hierbij geldt: jong geleerd, oud gedaan.
Veel leesplezier! ●
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Angela Jans
Hoofdredacteur
angelajans@aleapublishers.nl
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Hoe zorg je ervoor dat kinderen
meer groente en fruit
binnenkrijgen? Gertrude Zeinstra,
senior onderzoeker
Consumentengedrag, en Marlies
Willemsen, projectleider EUSchoolfruit en Smaaklessen, allebei
verbonden aan de WUR, hebben
hiervoor een eenvoudige en
goedwerkende oplossing
gevonden.
Vanaf pagina 16
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FACTS & FIGURES

96,3%
van de Nederlandse huishoudens kocht
in 2021 wel eens biologische producten
(GfK)

2,2 miljard
geïnvesteerd door Europese bedrijven in
2021 in voedingsproducten gebaseerd op
niet-dierlijke eiwitten
(GFI)

26%
van de Nederlanders noemt zichzelf
flexitariër
(SurveyMonkey)

6 jaar
korter leven kinderen uit gezinnen met een
laag inkomen gemiddeld wegens
ongezonde voeding
(RIVM)

2x
zoveel fastfoodlocaties in armere
woonbuurten dan in rijkere woonbuurten
(Pointer)
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Bewustwordingsactie
Goed gevoed ouder
worden
Van april tot juni loopt de bewustwordingsactie Goed gevoed ouder worden van het Kenniscentrum Ondervoeding en het
Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO). Met deze actie brengen de
deelnemende partners ondervoeding bij ouderen in Nederland onder de
aandacht, zodat dit beter herkend en behandeld kan worden. Het POO en
het Kenniscentrum Ondervoeding willen dat in 2040 de helft van de thuiswonende ouderen weet wat ondervoeding is en dat ondervoeding een risico is voor de afname van vitaliteit. Zo kunnen ouderen de risico’s herkennen bij zichzelf en anderen en weten ze hoe ze moeten handelen bij een
verhoogd risico.
De partners van het POO zijn beroeps- en brancheorganisaties, patiëntenen ouderenorganisaties en kennispartners, zoals het Voedingscentrum, de
Nederlandse Vereniging van Diëtisten en WUR. De communicatietoolkit
met uitingen voor de bewustwordingsactie is te vinden via kenniscentrumondervoeding.nl.

NVD meldt dreiging van
tekort aan diëtisten
De instroom bij diëtisten is zo groot dat er in meerdere provincies een tekort dreigt
aan diëtisten. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD).
Bianca Rootsaert, directeur van de NVD, meldt de grote drukte bij particuliere
diëtisten aan NU.nl. Met name regio Zeeland heeft het zwaar. “In principe moeten
Nederlanders binnen vijf dagen gezien worden door een diëtist, maar dat is momenteel niet zo”, zegt Rootsaert. Zorgverzekeraars moeten dan een oplossing
zoeken in andere regio’s of een online consult organiseren, maar dat is niet altijd
mogelijk, waardoor patiënten op een wachtlijst komen te staan. Op de website van
de NVD roept de vereniging op om waakzaam te zijn en eerder de zorgverzekeraar
te informeren. “De sterkste weg is om de patiënt te laten melden dat hij niet terecht
kan. Want alles wordt geëvalueerd aan hoe de patiënt het ervaart. Als de patiënt
klaagt of zich meldt, wordt er geluisterd. Laten we daar gebruik van maken.”
X Bron: NU.nl & NVD

Langdurige
leefstijlinterventie kinderen
met obesitas werkt
Zie pagina 8

nieuws

Eén op de tien Nederlanders zeven
dagen zonder vlees en zuivel
Van 7 tot en met 13 maart was de Nationale Week Zonder Vlees
& Zuivel. Nederlanders worden dan uitgedaagd zeven dagen
geen vlees te eten. Dit jaar werd ook zuivel toegevoegd.

Eén op de tien Nederlanders (9%) deed dit keer
mee aan de Nationale Week Zonder Vlees &
Zuivel, blijkt uit een steekproef van onafhankelijk Onderzoeksbureau Markteffect. Tijdens
deze week consumeerde 97% van de deelnemers geen vlees en 30% geen zuivel. Ongeveer
55% van Nederland geeft aan bekend te zijn
met de campagne. Onder jongeren is de
bekendheid het hoogst (66%).

Vleesconsumptie blijft dalen
Uit de steekproef blijkt ook dat de mate van
vleesconsumptie in Nederland blijft dalen.
Eén op de drie Nederlanders eet nu minder
vlees dan een jaar geleden. Ook daalt het
aantal Nederlanders dat dagelijks vlees of vis
eet: momenteel is dit 44% terwijl dit in 2019
nog 55% was.
Nederlanders gebruiken steeds vaker vleesvervangers. Zo’n 36% eet gemiddeld één of
meerdere keren per week vleesvervangers.
Van de flexitariërs eet meer dan de helft (56%)
wekelijks vleesvervangers. Vleesvervangers
zijn met name populair bij jongeren tussen de
18 en 34 jaar: 43% van de jongeren die vleesvervangers eten geeft aan deze lekker te
vinden tegenover 24% van de 55-plussers.
X Bron: Markteffect

Congres VoedingNL: Biologisch
ritme en voeding

Voeding NU online

Ons lichaam kent een secuur afgestemd 24-uurs ritme: honger en verzadiging, vertering, absorptie en metabolisme draaien hierin mee. Deze circadiaanse cyclus lijkt van
invloed op het ontstaan en verloop van ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en
obesitas. Onderzoek naar de invloed van het biologisch ritme op de gezondheid richt
zich op de gevolgen van verstoring en regulatie van dit ritme. Wat zijn de effecten van
bijvoorbeeld intermittent fasting, gebrek aan slaap en ploegendiensten op het gewicht of
de gezondheid?
VoedingNL 2022 combineert verfrissende wetenschappelijke inzichten met praktische
adviezen en zet aan tot levendige discussies. Het congres vindt plaats op 17 juni en is
klassikaal in de Jaarbeurs in Utrecht bij te wonen of digitaal.

Op voedingnu.nl vind je dagelijks nieuws
over voeding, gezondheid, diëtetiek,
innovatieve producten en nog veel meer.
Niets missen?
Schrijf je in voor de wekelijkse
nieuwsbrief: voedingnu.nl/nieuwsbrief

X Meer informatie en aanmelden via voedingnl.nl

We zien je graag online!

twitter.com/VoedingNu
facebook.com/VoedingNu
linkedin.com/company/11680557
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interview

Thema:
onderwijs

Prof. dr. Anita Vreugdenhil:

‘Lange leefstijlinterventie
kinderen met obesitas werkt’
Wat is volgens hoogleraar en kinderarts prof. dr. Anita
Vreugdenhil van het Maastricht UMC+ (MUMC+) het
belangrijkste voor kinderen met ernstig overgewicht of
obesitas om tot een gezonde leefstijl te komen? “Langdurige
begeleiding op maat. We weten dat het werkt.”

A

 Anita Vreugdenhil
Geboren: 1971 in Delft
Woont in: Geulle
Werkzaam: kinderarts
gespecialiseerd in maag-,
darm- en leverziekten en
hoogleraar
Opleiding: Voeding en Diëtetiek,
Gezondheidswetenschappen,
Geneeskunde
Vrije tijd: tekenen, schilderen,
tuinieren

l bijna twaalf jaar leidt Anita
Vreugdenhil een team van
onderzoekers en zorgverleners in het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healtcare
(COACH) in Maastricht. Ze was de initiatiefnemer van dit academisch expertisecentrum
voor zorg, innovatie, onderzoek op het gebied
van leefstijl, overgewicht en obesitas bij
kinderen. Inmiddels is ze ook oprichter van
Your Coach Next Door (YCND), een programma dat momenteel in de wijken van verschillende Limburgse gemeenten wordt geïmplementeerd. Kind en gezin worden hierbij dicht
bij huis in contact gebracht met een leefstijlcoach of een centrale zorgverlener die gezinnen motiveert om kleine stappen te maken
om gezonder te gaan leven. Zo nodig wordt
ook verwezen naar passend aanbod vanuit
een lokaal netwerk.
Meer bewegen, gezonder eten, het is voor
veel gezinnen makkelijker gezegd dan
gedaan en van groot belang om structureel
tot verbetering van de gezondheid, ofwel
vermindering van de risico’s van overgewicht bij kinderen te komen. En dat is wat

Vreugdenhil het allerliefst wil: “Want daarmee kun je heel veel ziektes voorkomen en
de kwaliteit van leven verbeteren. Om dat te
kunnen realiseren in een gezin moet vaak
ook worden ingezet op het creëren van
gunstige omstandigheden om het gezonde
gedrag te kunnen uitvoeren. Maar eerst
moet iemand het overgewicht signaleren
voordat die inventarisatie van wat er nodig
is voor een gezin kan plaatsvinden. Dit
gebeurt al in de wijk door bijvoorbeeld een
jeugdverpleegkundige, een huisarts, maar
ook door ouders of leerkrachten. Vervolgens
gaat een centrale zorgverlener met kind en
gezin aan de slag. Na een brede inventarisatie van de omstandigheden van een kind en
het gezin wordt er tijdens een multidisciplinair overleg in de wijk bekeken welk plan
van aanpak er nodig is. Soms kunnen kleine
stapjes, zoals dagelijks een kwartiertje
wandelen na het eten, al effect hebben.
Indien nodig verwijzen we door naar een
sportclub, een kookworkshop of psycholoog,
het is altijd maatwerk. We zien hier vaak
mooie resultaten van. Het gaat niet alleen
om gewichtsvermindering. Door met een
pakket aan ondersteuning en producten een
andere leefstijl te implementeren, kunnen
we allerlei aandoeningen voorkomen zoals
insuline resistentie, hart- en vaatziekten,
psychosociale problemen. Dat is natuurlijk
winst. Pas als dit onvoldoende is, of als er bij
de centrale zorgverlener aanwijzingen zijn
dat gezondheidsproblematiek is bij het kind,
volgt doorverwijzing naar een kinderarts in
het ziekenhuis.”
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 Anita Vreugdenhil:
'Als je vroeg genoeg
begint, kun je in de
toekomst veel
ellende vermijden'.

Na uitgeloot te zijn voor geneeskunde, begon
Vreugdenhil als alternatief eerst aan een
studie Voeding en Diëtetiek en volgde daarna
Gezondheidswetenschappen. Maar drie keer
is niet voor niets scheepsrecht, ze hield vol en
na drie keer uitgeloot te zijn, lukte het toch
alsnog, geneeskunde te gaan doen. Enkele
jaren combineerde ze de verschillende studies, die ze ook allemaal tot een goed einde
bracht.

Kinderarts MDL
Ze werd kinderarts maag-darm-leverziekten
in Maastricht. “Vanuit mijn sub-specialisatie
heb ik mij vooral toegelegd op het probleem
van leververvetting bij kinderen. Iets wat
relatief veel voorkomt bij kinderen met
obesitas. Bij sommigen kan daardoor ook
verlittekening (leverfibrose) ontstaan die de
lever beschadigt. Kinderen uit heel Nederland
komen hiermee naar mijn spreekkamer,
want ik doe hier veel onderzoek om een
nieuwe techniek te ontwikkelen waarbij je
leververvetting en verlittekening eerder kunt
vaststellen, zonder dat het nodig is om een
biopt af te nemen, wat niet alleen heel naar is
voor een kind, maar ook nog allerlei risico’s
met zich meebrengt. Met de nieuwe techniek
hoop ik de diagnose eerder te kunnen vaststellen en de problemen vroeger aan te
kunnen pakken.”
Als arts wilde ze echter niet enkel curatief
bezig zijn maar ook preventief, iets wat nog
steeds niet in alle spreekkamers vanzelfsprekend is. Vreugdenhil: “Gelukkig is dat wel
aan het veranderen en zie je tegenwoordig

binnen de geneeskunde steeds meer aandacht
komen voor preventie, mede met betrekking
tot overgewicht. Dat is winst, want heel veel
aandoeningen zoals hart- en vaatziekten,
suikerziekte en vormen van kanker, kun je
daarmee voorkomen. Als we dat nou iedereen
met de paplepel ingieten, gaan we daar in
Nederland, op alles niveaus van profiteren;
qua gezondheid, economisch en geluk.”

COACH
In het geval van Vreugdenhil resulteerde haar
wens in 2010 in de oprichting van COACH.
Hier krijgen kinderen met ernstig overgewicht en hun ouders langdurige zorg en begeleiding, op weg naar een gezondere leefstijl.
Een en ander is van het begin af aan gepaard
gegaan met uitgebreide wetenschappelijke
onderzoeken, niet alleen om de resultaten
van de interventies te meten, maar ook om
beter te kunnen begrijpen welke kinderen

Vanuit mijn sub-specialisatie
heb ik me toegelegd op
leververvetting bij kinderen
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een hoog risico hebben om obesitas te ontwikkelen en welke kinderen daarvan vervolgens ook nog leverziekten, diabetes of harten vaatziekten ontwikkelen.
“Door de onderzoeksresultaten zijn we beter
in staat gecombineerde leefstijlinterventies te
ontwikkelen die echt werken. Door dit ook
aantoonbaar te maken, hopen we deze
interventies uiteindelijk in het basispakket
van de zorgverzekering te krijgen”, zegt
Vreugdenhil die begin dit jaar werd benoemd
tot hoogleraar in Maastricht.
“Binnen COACH begeleid ik veel studenten
geneeskunde, AKO’s (artsen klinisch onderzoek), gezondheidswetenschappen en studenten van ‘student en leefstijl’. Als hoogleraar heb ik nu een nog duidelijkere
leeropdracht om ervoor te zorgen dat er meer
kennis komt over effecten van een ongezonde
leefstijl van kinderen zoals obesitas en andere
chronische ziekten. Ook om ervoor te zorgen
dat dit onderdeel wordt van de opleidingen
tot arts, verpleegkundige, psycholoog en
dergelijke. Want we hebben deze professionals hard nodig om deze kinderen te begrijpen en te zorgen dat ze betere begeleiding
krijgen. De benoeming heeft de missie en
ambitie die ik hierin had, nog verder versterkt. Ik heb destijds uiteraard niet zomaar
de studie Voeding en Diëtetiek als alternatief
gekozen. Het voorkomen van ziektes was
mijn grote wens. Als je kijkt naar de oorzaken

interview

Effects of 1 year COACH lifestyle intervention
Total group
Gender
BMI z-score
Waist circumference z-score

N=133
62/71
-0,19 ± 0,37 *
-0,09 ± 1,66

Primary school

N=73
33/40
-0,24 ± 0,32 * †
-0,20 ± 1,31

Secondary school
N=60
29/31
-0,14 ± 0,49
0,05 ± 2,01

Total cholesterol
LDL cholesterol
HDL cholesterol
Triglycerides

-0,30 (-0,60;0,20) *
-0,10 (-0,50;0,20) *
0,00 (-0,10;0,15)
-0,05 (-0,41;0,17) *

-0,30 (-0,63;0,20) *
-0,15 (-0,63;0,13) *
0,10 (-0,10;0,20) * †
-0,09 (-0,53;0,16) *

-0,20 (-0,50;0,10)
-0,10 (-0,40;0,30)
-0,00 (-0,10;0,10)
-0,04 (-0,33;0,18)

Fasting glucose
HOMA-IR

0,00 (-0,40;0,50)
0,27 (-0,96;1,13)

0,20 (-0,23;0,60) †
0,37 (-0,33;1,97) * †

-0,10 (-0,60;0,35)
-0,45 (-1,60;0,49)

Systolic blood pressure z-score
Diastolic blood pressure z-score

-0,11 (-0,90;0,78)
-0,10 (-0,89;0,51)

-0,35 (-1,17;0,44) * †
-0,16 (-1,03;0,40)

0,13 (-0,68;1,02)
-0,05 (-0,75;0,60)

ALT

-1,00 (-5,25;3,25)

-1,00 (-5,00;2,00)

0,00 (-6,00;4,00)

Estimated glomerular filtration rate

-7,30 (15,95;0,41)

-7,75 (-16,79;3,75) *

-6,91 (-13,51;0,09) *

* = significant effect of one year of lifestyle intervention, † = significant difference in the effect of lifestyle intervention between age categories

van vroegtijdig overlijden, is heel veel te
voorkomen. Als je maar vroeg genoeg begint,
bij de kinderen dus, kun je in de toekomst
veel ellende vermijden.”

Waardering
“Ik zie die benoeming ook als een waardering
voor mijn werk en dat het MUMC+ hiermee
het belang laat zien van goede preventie, laat
zien het belangrijk te vinden wat we bij
COACH doen. We hebben dankzij vele onderzoeken wetenschappelijk bewezen dat langdurige leefstijlinterventie positief werkt voor
verbetering van de gezondheid van kinderen
met ernstig overgewicht of obesitas. Voor
mezelf, voor het werk dat ik doe, verandert
het niet zoveel, ik hoop voornamelijk dat de
titel deuren opent naar meer onderzoek,
meer inzicht en kennis en goede kennisoverdracht door middel van onderwijs. Dat helpt
ook om beleidsmakers te overtuigen en
financieringsstromen op gang te brengen om
deze langdurige leefstijlinterventies nog
verder in de maatschappij te waarborgen. Het
is belangrijk om te voorkomen dat deze
kinderen, later op hun 45e met een hartinfarct op de intensive care belanden. Maar als
we niet wetenschappelijk aantonen dat het
werkt, gaan zorgverzekeraars en overheden
er niet voor betalen.”
In de afgelopen twee jaar, tijdens de Corona-pandemie, is Vreugdenhil vanuit COACH
ook direct vanaf dag één van de eerste lock-

X Het COACH programma
Het programma in het Maastricht UMC+ omvat het gehele zorg traject; signalering, diagnose, behandeling en nazorg. De behandeling is primair gericht op gezondheidswinst.
Positief te stellen doelen voor deelnemende kinderen zijn; zich krachtiger voelen, meer
energie hebben, ontwikkelen van levenslange gezonde gewoonten, preventie van co-morbiditeit, verbeteren van bestaande co-morbiditeit. Intensieve coaching van de deelnemende kinderen en hun ouders is belangrijk om de aanpassingen in leefstijl te bewerkstelligen.
X www.coachmaastricht.com

down, een onderzoek gestart naar de mogelijke gevolgen hiervan voor kinderen. De
uitkomst van dit onderzoek: de COVID-19,
Obesity and Lifestyle in Children (COLC-studie) was schokkend. De beweging was afgenomen en het aantal snackmomenten drastisch gestegen. Dagritmes waren verstoord en
ik zag dat dit na afloop van de lockdown ook
niet herstelde. De ongezonde keuze blijft hangen. We hebben echt veel te doen om te
zorgen dat het tij keert. Ook om die reden wil
ik Your Coach Next Door snel landelijk
uitrollen. Ik hoop echt dat we alle kinderen
met ernstig overgewicht of obesitas, een
gecombineerde leefstijlinterventie kunnen
aanbieden om ze te leren anders om te gaan
met hun leefstijl.”
Dat wil helemaal niet zeggen dat deze kinderen dan nooit meer mogen snoepen of snacken. Vreugdenhil: “Zelf lust ik uiteraard ook
wel een chipje of neem ik wat chocolade.

Maar ik kan me helemaal verliezen in tekenen en schilderen dus uit verveling zal ik dat
niet snel doen. En ik heb een grote tuin
waardoor ik automatisch veel in beweging
ben. Dat bewegen is belangrijk maar het
hoeft niet per se door middel van sport te zijn.
Pak de fiets, parkeer verder weg, alles telt. Bij
veel kinderen met overgewicht zie ik dat eten
een ander doel dient dan te zorgen dat je
voldoende brandstof hebt. Vaak wordt gegeten uit verveling, tegen stress of als troost,
beloning. We leren deze gezinnen dat je
kinderen ook op een andere manier kunt
belonen, bijvoorbeeld met een knuffel of het
doen van een spelletje in plaats van snoepen.
Mijn droom is een oplossing vinden voor alle
kinderen die problemen hebben, of het nou
met hun lever is of leefstijl. Ik wil ze graag
helpen om te voorkomen dat ze als volwassenen chronische ziektes krijgen, hun dromen
niet kunnen vervullen of eerder sterven.” ●
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We moeten
elkaars rol
kennen
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 Anna Kersten(Foto: UMC)

ZonMw-projecten brengen studenten samen

‘Preventie kan alleen
multidisciplinair slagen’
Preventie wordt binnen de zorg steeds belangrijker, maar hoe
integreer je dat in een opleiding? Interprofessionele
samenwerking is daarbij cruciaal, aldus Public Health-docent
Anna Kersten.

A

lle toekomstige artsen krijgen
in de geneeskundeopleiding
onderwijs over preventie en
samenwerking met andere
professionals, zoals diëtisten en fysiotherapeuten. Maar het is niet goed duidelijk wat zij
precies moeten leren en welk onderwijs
effectief is. Het drie jaar durende ZonMw-project ‘Ontwikkeling van evidence
based preventieonderwijs in de geneeskunde
opleiding’ moet de komende drie jaar meer
duidelijkheid gaan geven.
Aan het roer staat projectleider Anna Kersten, sportwetenschapper en docent Public
Health aan het UMC Utrecht. “Onze zorg is
te versnipperd en preventie dus ook”, zegt
Kersten. “Er moet beter worden samengewerkt, ook tussen opleidingen. Als wij dat

niet kunnen regelen voor studenten, hoe
kunnen we dan verwachten dat zij in de
toekomst allemaal perfect gaan samenwerken?”

Preventie en context
Dat preventie een belangrijker onderdeel
moet worden in de geneeskundeopleiding, zie
je terug in het nieuwe raamplan uit 2020.
Daar staat in waar de artsenopleiding aan
moet voldoen. Kersten: “Preventie heeft in
het nieuwe raamplan een veel grotere rol dan
eerst, met interprofessionele samenwerking
als cruciale factor. Preventie kan niet slagen
op een monodisciplinaire manier.”
Voeding is daar een goed voorbeeld van,
aldus Kersten. “In de Public Health zijn we
soms bang voor een verkokerde blik bij

initiatieven die zich alleen op voeding richten. Voeding is een belangrijk onderwerp
binnen preventie, maar het is niet een op
zichzelf staande determinant, je moet het
altijd in context zetten. Bij iemand met een
ongezonde leefstijl bijvoorbeeld, spelen
eigenlijk altijd meerdere factoren mee. Denk
aan sociale en omgevingsfactoren of armoede. Richt je je dan enkel op het voedingspatroon, dan is de kans van slagen heel klein.”

Elkaar kennen
“Als je interprofessioneel opleidt, moet je
elkaars rol kennen”, vervolgt Kersten. “Artsen verwijzen mensen door naar bijvoorbeeld
een diëtist, dan moeten we ook weten hoe het
daar in zijn werk gaat. Je moet weten wat de
ander doet en welke verantwoordelijkheden
die persoon heeft. We moeten elkaar ontmoe-

VOEDINGNU 3 | MEI 2022 13

wetenschap | onderwijsvernieuwing

ten, elkaars praktijk bezoeken, elkaar vertellen wat je leert bij je opleiding en een beeld
vormen van wat de ander doet en kan. Op die
manier weet je waar de ander jouw taken kan
aanvullen of overnemen.”
Kersten ziet een aantal knelpunten in het
huidige preventieonderwijs binnen de geneeskunde. “Het is niet goed duidelijk wat
een basisarts precies moet kunnen qua
preventie, daar zijn verschillende visies over.
Dat maakt onderwijs ontwikkelen lastig. Er is
bovendien onvoldoende inzicht in wat nu
precies effectief onderwijs is om de benodigde
competenties aan te leren.” En daar komt de
interprofessionele samenwerking bij kijken,
aldus Kersten. Ze noemt daarbij diverse
artsen, maar ook paramedici zoals diëtisten
en fysiotherapeuten. “En het sociaal domein,
ervaringsdeskundigen en de burger zelf
moeten betrokken worden.”

Het project van Anna Kersten is onderdeel van de ronde Onderwijsvernieuwing
en samenwerking onderwijsinstellingen van de programmalijn Kennisbenutting en
Implementatie van het ZonMw preventieprogramma Integraal en met kennis aan de
slag. Deze 4-jarige fase borduurt voort op alle preventieontwikkelingen binnen ZonMw van de afgelopen twintig jaar. ZonMw is een grote financieringsorganisatie van
innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg en werkt samen met allerlei partners
in beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk en met burgers. Het preventieonderzoek
werkt aan kennis voor een goede gezondheid voor iedereen, in het bijzonder om
sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen.
Andere projecten binnen de ronde Onderwijsvernieuwing en samenwerking onderwijsinstellingen zijn onder andere:
• Leer-Kracht Preventie in de Wijk. Doel is overgewicht bij kinderen aanpakken in
specifieke wijken. Er wordt een domeinoverstijgende nascholing ontwikkeld, waarbij ook ouders en kinderen worden betrokken.
• Let’s get serious: Verbinding en versteviging van post-initieel onderwijsaanbod
in Zuid-Nederland rondom Preventie en Gezondheidsbevordering. Dit project
ontwikkelt een Serious Game en brengt professionals binnen de publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg en het sociaal domein samen.
• Interprofessionele minor Designing Health in Society. Studenten van diverse opleidingen en scholen (MBO, HBO, WO) werken samen met elkaar, met stakeholders
en met burgers aan complexe preventievraagstukken uit de praktijk.
• VITALIS - Voeding voor Initiatief: Transdisciplinair onderwijs voor een Adequate
preventieve Leefstijl In Senioriteit. Studenten diëtetiek, fysiotherapie, social work,
sportkunde en verpleegkunde leren elkaars rol al vroeg in de opleiding kennen. Ze
gaan aan de slag met ondervoeding bij senioren. VITALIS ontwikkelt, implementeert en evalueert een toolbox met onderwijsaanbod.

Echte problemen
Deze zaken laten zich niet goed in klassieke
onderwijsvormen vangen. Kersten kijkt
daarom in het ZonMw-project naar meer
authentieke vormen van onderwijs. “Met
echte problemen uit de maatschappij waar
studenten mee aan de slag kunnen, samen
met bijvoorbeeld diëtetiekstudenten en
andere opleidingen.” De projectleider hoopt
mooie voorbeelden te gaan zien bij de andere
ZonMw-projecten binnen het programma,
zie kader.
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Verderop in het project gaan Kersten en haar
collega’s drie onderwijsvormen verder ontwikkelen, testen binnen de geneeskundeopleidingen en evalueren. Het resultaat is een
implementatieplan. Kersten heeft goede
verwachtingen: “Het eerder genoemde
raamplan en het brede besef dat preventie
een belangrijker onderdeel moet worden in
de zorg, vormen een goede voedingsbodem
voor dit project. Ik hoop dat we de resultaten
over een aantal jaar kunnen integreren in de

curricula, zodat er uiteindelijk meer én beter
preventieonderwijs in de artsenopleidingen
komt.”
Praktisch gezien is het allemaal nog best
ingewikkeld, met al die verschillende onderwijsprogramma’s. “Maar het idee dat preventieonderwijs van groot belang is, wordt breed
gedragen”, zegt Kersten. “De wil is er, dus dan
moet het kunnen slagen.” ●

tekst Has Hogeschool | foto HAS Hogeschool
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Studenten wedijveren jaarlijks
om de FoodManship award

HAS Hogeschool aan de slag met maatschappelijke uitdagingen

Samenwerken met bedrijven
Bij HAS Hogeschool staat een goede aansluiting bij het
werkveld voorop. Daarom werkt de hogeschool op
verschillende manieren samen met het bedrijfsleven.

D

oor samenwerkingen aan te
gaan vanuit het onderwijs én
onderzoek, staat de hogeschool midden in de maatschappij en kan het bijdragen aan oplossingen voor nu en de toekomst.

Uitdagingen en kansen
Maatschappelijke uitdagingen zijn er genoeg.
Zo zullen agrofoodbedrijven binnen tien tot
vijftien jaar al zoveel mogelijk duurzaam,
klimaatneutraal en circulair moeten opereren. Tegelijkertijd moet de internationale
voedselproductie omhoog, de veiligheid gegarandeerd en moet het voedsel in nutritioneel
opzicht veel gezonder worden.
HAS Hogeschool ziet kansen, niet alleen om
jonge mensen op te leiden om met de grote
uitdagingen van onze maatschappij aan de
slag te gaan, maar ook om professionals
verder te helpen ontwikkelen via diverse
opleidingstrajecten; van korte, praktijkgerichte cursussen op het gebied van duurzame

bedrijfsvoering en duurzaam verpakken tot
Incompany-trajecten.

Onderwijsprogramma’s
Via onderwijsprogramma’s worden de kennis
en vaardigheden overgedragen om een
bijdrage te leveren op het gebied van voedselzekerheid, de transitie van fossiele naar
duurzame energiebronnen, gezond eten, een
gezonde leefomgeving, terugdringen van
welvaartsziekten en het tegengaan van
klimaatverandering.
Binnen het Food domein zijn lectoraten
ingesteld op de thema’s Voedselproductie in
een Circulaire Economie, Groene Gezondheid, Eiwittransitie, Voeding en Gezondheid
en Design Methoden in Food. Met deze kennis
worden onder andere voedingsmiddelentechnologen opgeleid om toegepast onderzoek te
doen naar onder meer innovatieve conserveringstechnieken, vernieuwende procestechnologieën en voedselveiligheidssystemen. Zo
worden studenten opgeleid als professionals

van de toekomst. Maar ook fooddesigners,
productontwikkelaars en procesontwikkelaars die gezonde producten ontwikkelen en
produceerbaar en aantrekkelijk maken voor
consumenten. Dit resulteert jaarlijks in
honderden studentenprojecten via onder
andere stages en bedrijfsopdrachten. Met als
mooi podium het jaarlijkse HAS Food Experience event waar studenten hun oplossingen
kunnen presenteren en kans maken op de
felbegeerde FoodManship Award. ●

X Meer weten?
De HAS Hogeschool heeft diverse
food-opleidingen, zowel in Den Bosch als
in Venlo. Op 1 en 2 juni vertellen studenten, docenten en lectoren er graag alles
over van 18.00 - 20.00 uur. In Den Bosch
is de open dag op woensdag 1 juni, in
Venlo op donderdag 2 juni.
Zie ook: www.hashogeschool.nl
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Kinderen eten twee keer zoveel groente en fruit

Scholen, maak een
gewoonte van gezond!
De meeste kinderen eten veel minder groente en fruit dan
aanbevolen. Onderzoek van Wageningen University &
Research (WUR) in samenwerkingen met externe partijen
toont aan dat die hoeveelheid twee keer zo groot is op scholen
waar een 10-uurtje met groente of fruit de regel is. Zowel
ouders als scholen zijn hierover positief.

I

edere ouder herkent het: laat je je
kind kiezen tussen groente en fruit,
dan gaat de voorkeur uit naar fruit.
Bied je fruit en koek aan, dan wordt
het de koek. Uit de Nationale Voedselconsumptiepeiling 2012-2014 blijkt dat slechts 5%
van de 4- tot 12-jarigen de aanbevolen hoeveelheid groente eet en 20% de aanbevolen
hoeveelheid fruit.

dagelijkse gewoonte en hierover is geen
discussie meer. Dat waarderen ouders en
leerkrachten.” Willemsen vult aan: ”Kinderen groeien meestal op in een omgeving met
veel zoet. Dat is ook gemakkelijk, want koek
en snoep zijn lang houdbaar en kinderen
vinden het lekker. Voor de gezondheid en
smaakontwikkeling is het goed als kinderen
groente en fruit leren eten.”

Hoe zorg je ervoor dat kinderen meer groente
en fruit binnenkrijgen? Gertrude Zeinstra,
senior onderzoeker Consumentengedrag, en
Marlies Willemsen, projectleider EUSchoolfruit en Smaaklessen, allebei verbonden aan Wageningen University & Research,
hebben hiervoor een eenvoudige en goedwerkende oplossing gevonden. Als scholen namelijk het beleid hanteren dat het 10-uurtje
altijd bestaat uit groente en fruit, dan eten
kinderen gemiddeld 130 gram groente of fruit
tijdens het 10-uurtje, terwijl dit 60 gram is op
scholen die deze regel niet hebben. “Dat is
meer dan een verdubbeling”, vertelt Zeinstra,
“en dit zogenaamde 5-dagenbeleid heeft meer
voordelen. Groente en fruit eten wordt een

Tips bij de introductie
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“De grootste uitdaging is nu om alle scholen
te enthousiasmeren, ook als ze gezonde
voeding niet als hun taak zien”, vertelt
Zeinstra. “Daarbij kunnen ouders en professionals rond het thema jeugd en gezondheid
een rol spelen, bijvoorbeeld door leerkrachten
en schoolleiders te attenderen op de positieve
resultaten van het 5-dagenbeleid.” In het
project blijkt dat elke school een eigen aanpak
kiest voor de introductie: de een begint met
groep 1 en 2, de ander met alle klassen tegelijk. “Het helpt als bij de start het hele team de
regels handhaaft, door de afspraken duidelijk
te communiceren en door met ouders in
gesprek te gaan als kinderen toch een koek

wetenschap | basisschool

Thema:
onderwijs

X Aan de slag
Scholen die willen starten met het
5-dagenbeleid voor groente en fruit
vinden een stappenplan, voorbeeldteksten en video’s op www.wijkiezengroenteenfruit.nu. Op deze site, die
is opgezet door WUR en JOGG, zijn
ook de contactgegevens te vinden
voor eventuele vragen.

meenemen”, aldus Willemsen. Voor de
introductie zijn veel tips en materialen
beschikbaar (zie kader).

Slagkracht
De onderbouwing van het 5-dagenbeleid is de
belangrijkste uitkomst van een PPS-project
uitgevoerd door WUR, in samenwerking met
diverse andere partners. Willemsen over de
start: “Als projectleider van EU-Schoolfruit,
waarbij scholen gedurende 20 weken op drie
dagen per week fruit of groente krijgen voor
elke leerling, zag ik hoe enthousiast iedereen
was. Ik vroeg me af hoe we het aantal dagen
waarop kinderen op school groente en fruit
eten, kunnen vergroten. Daarvoor heb ik
contact gelegd met collega’s uit het onderzoek
en die waren meteen enthousiast. De combinatie van praktijkervaring en onderzoekexpertise zorgde voor extra slagkracht in dit
project.”
Zeinstra: “Iedereen weet hoe belangrijk
groente en fruit zijn vanwege de vitamines,
vezels en mineralen en om chronische ziekten als overgewicht en hart- en vaatziekten te
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 Groente- en fruitconsumptie van kinderen op 3 soorten scholen. (Infographic.)

voorkomen. Ook voor eetgewoonten geldt:
jong geleerd, oud gedaan.” Na een aantal
voorstudies is de groente- en fruitconsumptie
op drie soorten scholen verder onderzocht:
zonder beleid (4 scholen met in totaal 196
kinderen), 5-dagenbeleid (3 scholen met 265
kinderen) en een pilot met de fruitschaal (2
scholen met 108 kinderen). Zowel het 5-dagenbeleid als de fruitschaal zijn kansrijk

gebleken. De onderzoekers geven de voorkeur
aan het 5-dagenbeleid: “Tijdens het project
zijn de groente, het fruit en de fruitschalen
gefinancierd en geleverd. Wil een school
structureel een fruitschaal aanbieden, dan
vraagt dat financiën en (gekoelde) opslag.
Bovendien krijgen leerkrachten dan extra
taken als fruit sorteren, schoonmaken en
snijden”, aldus Willemsen.

Het is een kwestie van beginnen,
dan wordt het vanzelf een
gewoonte
18 VOEDINGNU 3 | MEI 2022

Mandarijn en tomaat
In het onderzoek zijn de effectiviteit van het
5-dagenbeleid en de ervaringen van ouders
bestudeerd. Zo is in de groepen 3, 4 en 5 van
elke deelnemende school op twee niet vooraf
aangekondigde dagen de inhoud van alle
bakjes geïnventariseerd. Er is gekeken welk
tussendoortje kinderen bij zich hadden en
groente, fruit en andere snacks zijn gewogen.
“We hebben veel verschillende groente- en
fruitsoorten voorbij zien komen, vooral
appel, peer, banaan, mandarijn, komkommer, paprika, wortels en tomaat, en soms ook
bleekselderij, druif of meloen. Op scholen
met het 5-dagenbeleid had 98% van de kinderen groente of fruit mee voor het 10-uurtje,
op scholen zonder beleid 50-60%. Kinderen
die het wel meenamen, kregen ongeveer
dezelfde hoeveelheid als op de scholen met
het 5-dagenbeleid, zoals eerder genoemd
ongeveer 130 gram. Daaruit blijkt dat de
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sche status, wat impliceert dat het ook voor
deze gezinnen realiseerbaar is. Zeinstra
besluit: “Het is een kwestie van gewoon
beginnen, dan wordt groente en fruit eten
vanzelf een gewoonte.” ●

meeste winst kan worden behaald door meer
kinderen op meer dagen groente en fruit te
laten eten”, vertelt Zeinstra.
Met een vragenlijst zijn de ervaringen van de
ouders in kaart gebracht. De meeste ouders
vinden het 5-dagenbeleid zinvol, stimulerend

en plezierig en niet vervelend of overdreven.
Meer dan 80% van hen gaf aan dat ze voldoende tijd hebben om elke dag groente of
fruit klaar te maken en dat het financieel
haalbaar is. Opmerkelijk is dat de drie deelnemende scholen met het 5-dagenbeleid in
wijken lagen met een lagere sociaaleconomi-

X Op www.euschoolfruit.nl kunnen scholen
zich (onder voorbehoud) van 9 - 20 mei
aanmelden voor deelname in het
schooljaar 2022-2023.
X Meer informatie over het onderzoeksproject is te vinden op
www.wur.nl/
groenteenfruitopschoolvanzelfsprekend

SWITCH PROJECT
Voedingsbeleid en voedingsvoorlichting
heeft zich tot nu toe voornamelijk gefocust
op het bevorderen van de gezondheids-

winst van het individu. Het belang van het
includeren van het duurzaamheidsperspectief wordt echter steeds meer benadrukt.

Daarom startte het SWITCH project met de
vraag: hoe benaderen experts in het werkveld de combinatie van gezond én duurzaam voedingsgedrag?
Bovenstaande tekst is het intro
van het artikel zoals dat met
als kop: 'Gezond en duurzaam
eetgedrag volgens de experts',
is verschenen in Voeding Nu
nummer 2, maart 2022. Helaas
is daarbij abuisievelijk figuur 1
(zie hiernaast) niet afgebeeld.
Daarom hierbij nu alsnog.
In de huidige crossmediale
wereld is het gelukkig ook
mogelijk dit soort fouten direct
online te herstellen. Het complete artikel, inclusief figuur,
is dan ook te vinden op de
website van Voeding Nu:
www.voedingnu.nl.
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Symposium RIVM: Naar een meer plantaardig voedingspatroon

Vlees minderen? Pak de
voedselomgeving integraal aan
Om in de toekomst de groeiende wereldbevolking en het
milieu gezond te houden, is een duurzamer voedingspatroon
noodzakelijk, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu. Kan een voedingspatroon met meer plantaardige
en minder dierlijke producten hieraan bijdragen?

N

aar een meer plantaardig
voedingspatroon, dat is de
titel van een online symposium dat op 15 maart werd
gehouden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er lopen
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momenteel meerdere onderzoeken bij het
RIVM die inzicht moeten geven in maatregelen die kunnen helpen bij het verminderen
van de vleesconsumptie en een afwegingskader maken om de effecten van die maatregelen, gericht op de eiwittransitie integraal te

kunnen schatten. Twee van de vele lopende
onderzoeksprojecten, werden tijdens het
symposium belicht. Zo gaf dr. ir. Marga Ocké
een presentatie en workshop over het SHIFTDIETS project en lichtte ing. dr. Rob de Jonge
het Fairplay4food project toe. Beide projecten
zijn onderdeel van het Strategisch Programma RIVM.
SHIFT-DIETS staat voor Stimulating consumer habits into futureproof total diets. Dit
onderzoek is in 2019 gestart en loopt door tot
de zomer van dit jaar.
Met behulp van het SHIFT-DIETS-project
wordt kennis ontwikkeld over effectieve
interventies en beleidsmaatregelen die de
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SIGNALEN
neerd met coaching, kan bijdragen aan een
vermindering van de vleesconsumptie. En
educatie over de gevolgen van vlees eten
(gezondheid, milieu, dierenwelzijn) kan
ondersteunend werken bij andere interventies
gericht op het verminderen van de vleesconsumptie’, zo staat geschreven in een ‘Wat
werkt’ dossier van het SHIFT-DIETS project.

Fairplay4food

overgang stimuleren naar een plantaardiger
voedingspatroon bij met name jongvolwassenen. Er wordt gezocht naar antwoorden op
vragen als: ‘Vlees minderen maar hoe? Wat
werkt belemmerend? Wat helpt?’ De resultaten van het project zijn pas na de zomer officieel bekend. Wat nu al wel duidelijk is volgens
Ocké: “Om te beginnen is een integrale aanpak nodig, een aangepaste voedselomgeving.”
Een andere conclusie die blijkt uit literatuuronderzoek als het gaat om te komen tot een
meer plantaardig voedingspatroon: “Het
verkleinen van de portiegroottes van vlees in
restaurants en in supermarkten werkt daarvoor zo goed als zeker”.

Keuzecontext
Wat waarschijnlijk werkt? Aanpassingen in de
keuzecontext kunnen de keuzes van consumenten om minder vlees te eten, bevorderen.
Daarbij gaat het om het vergroten van de
beschikbaarheid en zichtbaarheid van plantaardige producten en vleesvervangers en om
deze als een standaard optie te presenteren.
‘Communiceer dat minder vlees eten de norm
is en dat veel mensen minder vlees eten
wenselijk vinden. Zelf-monitoring van voornemens om minder vlees te eten, gecombi-

Ing. Dr. Rob de Jonge ging onder de titel:
‘Minder vlees, een afgewogen keuze’, in op het
Fairplay4food onderzoek. Daarin wordt
onderzocht wat er gebeurt in Nederland als we
onze vleesconsumptie verlagen door geen
varkensvlees meer te eten. En wat als er in
Nederland ook geen productie (van varkens)
meer is? Wat levert dat op voor de gezondheid,
de voedselveiligheid, het milieu, de economie?
Tijdens het project FairPlay4Food zijn in
samenwerking met Vrije Universiteit van
Amsterdam maatregelen getest die kunnen
bijdragen aan een verminderde aankoop door
consumenten van vlees. Vier groepen van
consumenten, elk geconfronteerd met een
eigen maatregel, is gevraagd om boodschappen te doen in een virtuele supermarkt. Van
de geteste maatregelen bleek een combinatie
van prijsverhoging (van vleesproducten) in
combinatie met het geven van informatie
(minder vlees eten is goed voor het milieu)
effectief te zijn. De aankoop van vleesproducten daalde in dat geval met 30 procent.
De Jonge: “Niet alleen het minder eten van
vlees, ook het houden van minder dieren voor
de productie van vlees heeft gevolgen voor het
milieu, voor de gezondheid, de voedselveiligheid én voor de handelsbalans. In het project
is ook een systeem ontwikkeld waarmee de
gevolgen van maatregelen die bijdragen aan
de eiwittransitie beoordeeld én gewogen
kunnen worden. Hiervoor is aan experts op
het gebied van milieu, van volksgezondheid,
voedselveiligheid en economie gevraagd een
kwantitatief oordeel, een soort rapportcijfer,
te geven voor bijvoorbeeld de gevolgen van
minder vlees eten voor voedselveiligheid. En
welke waardering is er voor voedselveiligheid
als we minder dieren houden voor de productie van vlees? De rapportcijfers van de verschillende experts voor de genomen maatregelen werden vervolgens gewogen. En wat
blijkt? Het eten van minder vlees en houden
van minder dieren in Nederland zijn zo slecht
nog niet, niet voor het milieu, niet voor onze
gezondheid en voedselveiligheid en ook niet
voor de economie.” ●

Artificial sweeteners and cancer
risk: Results from NutriNet-Santé
population-based cohort study
Debras C., Chazelas E., Srour B.,
Druesne-Pecollo N., Esseddik Y., et
al. PLOS Medicine. 2022; 19(3):
e1003950. https://doi.org/10.1371/
journal.pmed.1003950
A conceptual framework of the
values of nutrition health
professionals in the Netherlands
Gillies, C. Elkhuizen, S. Wagemakers,
A. International Journal of Health
Promotion and Education. 2022; 1-12.
https://www.tandfonline.com/doi/ful
l/10.1080/14635240.2022.2042712
Changing the preschool setting to
promote healthy energy balancerelated behaviours of preschoolers:
a qualitative and quantitative
process evaluation of the SuperFIT
approach
Van de Kolk, I., Gerards, S., Verhees,
A. et al. Implementation Sci. 2021; 16,
101. https://doi.org/10.1186/s13012021-01161-9
Effectiveness of an Intervention
Programme on Adherence to the
Mediterranean Diet in a Preschool
Child: A Randomised Controlled
Trial
Martíncrespo-Blanco M.C., VarillasDelgado D., Blanco-Abril S., CidExposito M.G., Robledo-Martín J.
Nutrients. 2022; 14(8):1536. https://
doi.org/10.3390/nu14081536
Effect of Warning Labels on
Consumer Motivation and Intention
to Avoid Consuming Processed
Foods
Adasme-Berríos C., Aliaga-Ortega L.,
Schnettler B., Parada M., Andaur Y.,
Carreño C., Lobos G., Jara-Rojas R.,
Valdes R. Nutrients. 2022; 14(8):1547.
https://doi.org/10.3390/nu14081547
Fermented Foods, Health and the
Gut Microbiome
Leeuwendaal N.K., Stanton C.,
O’Toole P.W., Beresford T.P.
Nutrients. 2022; 14(7):1527. https://
doi.org/10.3390/nu14071527
Nutritional assessment team: body
composition assessment protocol
in hospitalized patients
Konkolisc Pina de Andrade, G.,
Carvalho, J. B., Alves do Nascimento,
L., Chalhoub Chediác Rodrigues, A.
L., Nadólskis Severine, A. Clinical
Nutrition Open Science. 2022; 42:119129. https://doi.org/10.1016/j.
nutos.2022.02.006.
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tekst Angela Jans | foto Privécollectie

De Passie van...

NAV-lid Barbara van der Meij

‘Meten is weten’
1

Waarom bent u voedingswetenschappen gaan studeren?
Voeding had van jongs af aan al mijn bijzondere interesse. Dus de studie Voeding en Diëtetiek lag voor de hand. Maar tijdens de paramedische stage in het laatste studiejaar dacht
ik: ‘dit is niet voldoende, ik wil echt weten
hoe het zit, meer diepgang, verder onderzoeken’. Daarop ben ik de Master Voeding en
Gezondheid gaan volgen bij Wageningen
Universiteit & Research (WUR). Ik wilde zoveel mogelijk weten over lichaamssamenstelling en het behoud of de opbouw van
spiermassa, bij ouderen en bij ziekte. Bij
welke voeding krijg je de beste uitkomsten?
Na mijn Master ging ik als onderzoeksdiëtist
bij het VU medisch centrum in Amsterdam
werken met als aandachtsgebieden oncologie, hematologie en longziekten. Ik begon
metingen te verrichten bij patiënten, want
meten is weten. Dit mondde uit in een promotieonderzoek naar de effecten van suppletie met omega-3 vetzuren op gewicht en
spiermassa en de kwaliteit van leven bij patiënten met kanker. Ziek zijn zorgt voor ontregeling. Aan de hand van de resultaten van
onderzoek kun je echt iets doen om de kwaliteit van leven van zieke mensen te verbeteren.

2

Wat houdt uw huidige werk in?
Als senior onderzoeker werk ik drie
dagen per week aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voor het lectoraat
Voeding, Diëtetiek en Leefstijl en één dag per
week aan WUR bij de vakgroep Humane
Voeding en Gezondheid, beiden bij prof. Marian de van der Schueren. We onderzoeken
de effectiviteit van voedingsinterventies, wat
is de meerwaarde van behandeling door de
diëtist? Hierin worden we onder andere ge-
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leid door de Kennisagenda Diëtetiek,
waarin de belangrijkste aandachtspunten voor het ontwikkelen van de evidence-based diëtetiek zijn beschreven. Een
WUR-promovendus gaat bijvoorbeeld de komende vier jaar uitzoeken; wat zijn de effectieve componenten van de diëtistische behandeling bij obesitas? Deze informatie gebruiken we om een toolbox en E-learning
programma te ontwikkelen voor een effectievere en geïndividualiseerde behandeling
door de diëtist. Daarnaast begeleid ik afstudeerders, heb ik een aantal (gast-)docent
taken en ben ik innovator bij het Centre of
Expertise Sneller Herstel van de HAN en.
Hiervoor werk ik samen met het Radboudumc in Nijmegen aan zorgverbeteringen op
het gebied van voeding en kanker.

X

Wie is Barbara
van der Meij?

Geboren: 12 oktober 1975
Woont in: Amsterdam
Functie: senior
onderzoeker HAN en WUR
Vrije tijd: pianospelen,
yoga, wandelen

3

Wat zou u graag onderzocht willen
zien?
Veel, heel veel. Er kan nog zoveel meer aandacht komen voor voeding bij ouderen en tijdens ziekte. We weten steeds beter hoeveel
eiwit ouderen nodig hebben, en dat dit belangrijk is voor hun gezondheid, maar hoe
zorgen we dat ouderen zich hier zelf bewust
van zijn en hun voeding ook echt aanpassen?
We moeten eerder in het proces van fysieke
achteruitgang ingrijpen, dus veel meer aandacht aan preventie besteden. Ik maak me
ook zorgen over de toename van obesitas in
de samenleving. Gezondheid begint bij goede
voeding en voldoende beweging, en ook hier
zou ik graag meer aandacht willen voor bewustwording. Overgewicht en obesitas zijn
vaak gerelateerd aan risico’s op ziektes en
complicaties bij ziekte. Een ongunstige lichaamssamenstelling bij kanker, een hoog
vetpercentage in combinatie met weinig
spiermassa, kan zelfs de overlevingsduur

verkorten. Veel mensen weten dit niet. Het
komt nog te weinig aan de orde in de spreekkamer en dat zou daar wel ter sprake gebracht moeten worden, ook door artsen. Vervolgens zou ik willen onderzoeken welk leefstijlprogramma het beste werkt om
bijvoorbeeld na een behandeling bij borstkanker of een gynaecologische kanker een
gezondere lichaamssamenstelling te bereiken, en zo de kans op een recidief te verkleinen.” ●

tekst & fotografie Jip Houtbeckers (Voedingscentrum)
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In 80 jaar van voorlichtingsbureau naar voedingscentrum

Op naar gezonde en
duurzame toekomst
Van schaarste, via overvloed, naar een duurzame toekomst.
Met een symposium onder die titel viert het Voedingscentrum
haar 80e verjaardag. Een korte terugblik en vooral - wat
verder - vooruitkijken. Het streven: een gezonder en
duurzamer Nederland.

H

et is 1941. Nederland is in
oorlog en er heerst voedselschaarste. Basislevensmiddelen zoals melk en suiker
zijn niet langer beschikbaar. Mensen nemen
noodgedwongen hun toevlucht tot nieuwe en
ongebruikelijke producten zoals erwtenmeel,
suikerbieten en bloembollen. Ze leren om te
overleven met weinig. In grote steden zoals
Amsterdam, krijgen inwoners op een gegeven
moment gemiddeld minder dan 580 kilocalorieën per dag binnen.
Om deze problemen het hoofd te bieden,
besluit de regering dat er een Voorlichtingsbureau voor de Voeding moet komen. Het
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 Eerste Schijf van Vijf. (Fig 1.)
 Moderne versie Schijf van
Vijf. (Fig. 2)
 In 1981 vervangt de
Maaltijdschijf, de Schijf van Vijf.
(Fig. 3)

instituut wordt gefinancierd door de overheid. Professor Cees den Hartog wordt
benoemd tot directeur van deze voorloper
van het huidige Voedingscentrum. De
allereerste activiteit: de organisatie van
voedselcursussen en kookdemonstraties.
Daarnaast lanceert het voorlichtingsbureau
de Richtlijnen voor Hedendaagse Voeding.
Dit boekje bevat een uitleg over het functioneren van het menselijk lichaam, tot aan het
celniveau. Ook voorziet het in informatie
over functies en aanbevolen hoeveelheden
koolhydraten, vetten, eiwitten, vitamines en
mineralen. Het boekje verschijnt in een
oplage van 100.000 exemplaren en bereikt
daarmee evenzoveel vrouwen.

Groeiende welvaart
Feest in Nederland. Het is 1945, de oorlog is
voorbij. Al zijn de jaren vijftig nog wat sober,
de welvaart stijgt razendsnel, de nadelige
gevolgen blijven niet uit. In het jaarverslag
van 1950 van het voorlichtingsbureau klinkt
al bezorgdheid door: ‘er is een blijvende
grote belangstelling te zien voor lekkernijen’. Er moet gewaarschuwd worden tegen
overvoeding, speciaal door voedingsmiddelen zonder beschermende waarde. Het
aandeel vet dat mensen dagelijks binnenkrijgen groeit van 30 procent in 1945 naar 40
procent in 1960. Opeens zijn tanderosie en
overgewicht de nieuwe uitdagingen binnen
de voedingsvoorlichting.
Den Hartog reist in 1951 naar de Verenigde
Staten. Het valt hem op dat de voorlichtingsmodellen daar veel beeldender zijn. Bovendien gaan ze over voedingsmiddelen, in
plaats van over voedingsstoffen. ‘The wheel
of good eating’ wordt zijn grote voorbeeld.
Dit model brengt met afbeeldingen in kaart
wat je allemaal kunt eten, verdeeld over
zeven groepen. Den Hartog besluit dat zoiets
ook in Nederland moet komen: in 1953 wordt
de eerste Schijf van Vijf geboren. (Fig. 1)
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Het voorlichtingsbureau bereikt de bevolking via folders, openbare lezingen, filmavonden en radiospotjes. De toon is doorgaans didactisch. Bovendien wordt vaak
gebruikt gemaakt van de fear appeal.
Bijvoorbeeld tussen 1960 en 1970 verspreidt
het bureau afbeeldingen van rotte tanden
om te waarschuwen tegen suikergebruik.
Toch, de eerste Schijf van Vijf houdt het heel
lang vol. Al komt er in 1961 wel het zinnetje:
‘Wees matig met suiker en vet’ bij.

Nieuw jasje
In de jaren 70 krijgt de Schijf van Vijf een
nieuw jasje. (Fig. 2) Inhoudelijk verandert
er nog niets maar er begint al wel wat te
broeien. Zo is sinds de oorlog, de vleesconsumptie toegenomen. In deze jaren ontstaat
het bewustzijn dat dit kan leiden tot problemen in de toekomst. En nog een nieuwigheid: in 1972 dient de eerste echte dieethype
zich aan: het Atkins-dieet.
In 1981 wordt de Schijf van Vijf vervangen
door de Maaltijdschijf. (Fig. 3) De Schijf van
Vijf gaat over het dagpatroon, de Maaltijdschijf over – jawel – de maaltijd. Dit zou het
toepassen makkelijker moeten maken. De
vakken zijn voor het eerst ook niet meer
allemaal even groot. De vakken voor granen
en peulvruchten, en voor groente en fruit
zijn groter dan de rest. Het vak met dierlijke
producten en het vetvak zijn kleiner. De
grootste ingeving voor deze nieuwe adviezen? Voedingswetenschappers zijn bezorgd,

want het wordt nu echt duidelijk dat ongezonde voeding kan leiden tot hart- en vaatziekten, kanker en diabetes type 2.
Begin jaren negentig komt er weer een ommezwaai in de voedingsvoorlichting. Het idee
van goede en foute voeding wordt losgelaten.
Voortaan gaat het om het hele eetpatroon en
iedereen maakt daarin zijn eigen keuzes.
Daar hoort natuurlijk een nieuw voorlichtingsmodel bij: de Voedingswijzer. (Fig. 4)
Producten worden nu expres zo abstract
mogelijk afgebeeld, om te zeggen: ‘het is maar
een suggestie’. Hoewel persoonlijke vrijheid
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 Nieuw voorlichtingsmodel in de jaren
negentig: De Voedingswijzer. (Fig 4.)

 Vernieuwde Schijf van Vijf uit 2004.
(Fig. 5)

 Schijf van Vijf uit 2016 zoals we die nu nog
kennen. (Fig. 6)

voorop staat zijn er ook tien spelregels van
kracht. Het didactische helemaal loslaten…
dat lukt nog niet.
Vanaf de jaren negentig wil ook de overheid
dat voedingsvoorlichters consumenten het
‘goede milieuspoor wijzen’. Vanaf dan staat
duurzaamheid definitief op de kaart in de
voedingsvoorlichting.

houdend met de impact en rol van de sociale
en fysieke omgeving op gedrag.
In 2016 komt het Voedingscentrum met de
Schijf van Vijf (Fig. 6) zoals we die nu nog
kennen. Meer dan ooit is duurzaamheid
verwerkt in deze Schijf van Vijf. Zo komt er
voor het eerst een duidelijk advies voor de
maximale vleesconsumptie, het visadvies
wordt teruggebracht naar één keer vis per
week en er komen nieuwe adviezen voor
peulvruchten en noten.
De huidige icoontjes grijpen terug naar de
abstractie van de Voedingswijzer. Daarmee
wordt benadrukt dat het echt gaat om voorbeelden; er is veel meer mogelijk. Nog steeds
is keuzevrijheid belangrijk. De Schijf van Vijf
is op 17 miljoen manieren in te vullen, wat je
smaak, voorkeuren of achtergrond ook is. En
kleine stapjes doen hun intrede. Elke stap
richting de Schijf van Vijf levert winst op, het
hoeft niet meteen perfect.

zame voedselkeuzes zijn en bruikbare
handvatten biedt. Op sociale media, in
kranten, op radio en televisie, door middel
van folders laat het Voedingscentrum van
zich horen.
In de huidige tijd is het dichten van de
gezondheidskloof een van de belangrijkste
uitdagingen. Het maakt uit of je arm of rijk
bent en hoeveel scholing je hebt gehad.
Mensen die na het basisonderwijs of vmbo
zijn gestopt met hun opleiding, leven 7 jaar
korter dan mensen met een hbo- of een
universitaire opleiding. Bovendien is de
druk op de gezondheidszorg door problemen
die gerelateerd zijn aan te veel ongezonde
voeding groot. Preventie van die problemen
blijft de komende jaren een groot punt van
aandacht en het is belangrijk dat er een
nieuwe generatie gezond kan opgroeien.
Onmisbaar naast dit alles is natuurlijk het
werk aan het gezonder en duurzamer maken
van de eetomgeving. Het Voedingscentrum
werkt dan ook – samen met vele andere
partijen – aan een gezondere generatie. Een
generatie die beschikt over de voedselvaardigheid om gezonde, veilige en duurzame
keuzes te maken. En die opgroeit in een
omgeving, zowel thuis als buitenshuis, die zo
is ingericht dat de gezonde, veilige en duurzame keuze vanzelfsprekend en bereikbaar is.
Waar je wieg ook staat. ●

Het ontstaan van het huidige
Voedingscentrum
In 2000 gaat het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding samen met drie andere organisaties
verder als het Voedingscentrum. In die tijd
kent vrijwel niemand het Voedingscentrum,
maar opvallend genoeg kent nog bijna iedereen de Schijf van Vijf, terwijl dat model dan al
bijna twintig jaar niet meer wordt gebruikt.
Daarmee ligt het pad wijd open voor een
vernieuwde Schijf van Vijf. (Fig.5 ) In 2004
ziet deze het levenslicht. Inhoudelijk verandert er niet eens zoveel. Wetenschappelijk
gezien is daar geen reden toe. Wel worden de
spelregels gehalveerd van tien naar vijf.
Hoewel gedragsverandering altijd al een doel
was, neemt het belang van dit aspect in de
voorlichting toe. Het Voedingscentrum gaat
gebruik maken van gedragsveranderingsmodellen. Ook de aandacht voor onderwijs
neemt een vlucht. De communicatiestijl
verandert verder. Van voornamelijk informeren gaat het steeds meer naar het stimuleren
en motiveren om een gezonde, duurzame en
veilige keuze te maken. Daarbij rekening

En nu?
Zeker door de opkomst van internet is er een
overload aan informatie. Influencers en
foodbloggers zijn talrijk en hebben niet altijd
de mogelijkheid om alle bronnen goed te
checken. Bovendien speelt iemands persoonlijke overtuiging daarin ook vaak een
rol. Voor de consument wordt het er niet
makkelijker op, gezonde en duurzame
keuzes te maken. In de wirwar van dit alles
wil het Voedingscentrum de onafhankelijke
partij zijn die op basis van wetenschappelijke inzichten laat zien wat gezonde en duur-

X Meer lezen over de geschiedenis van
voedingsvoorlichting? Ga naar www.
voedingscentrum.nl/geschiedenis
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tekst Sophie van der Krieken en Iris Groenenberg | foto's Pexels
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Factsheet

Invloed van opvoeding op
eetgedrag van kinderen

A

l van jongs af aan krijgen
kinderen allerlei eetgewoonten aangeleerd, zoals samen
aan tafel en de televisie uit
tijdens het eten. Vaak nemen kinderen deze
gewoonten mee als ze volwassen worden.
Opvoeders spelen dus een cruciale rol in het
aanleren van gezonde of juist ongezonde
eetgewoonten. Het Voedingscentrum presenteert daarom een herziene factsheet over de
effecten van opvoeding op het eetgedrag van
kinderen. Handig voor professionals die
ouders adviseren op het gebied van een
gezonde eetopvoeding.
Als ouders van jonge kinderen weten de
auteurs van dit artikel maar al te goed dat de
eetopvoeding een uitdaging kan zijn. Zo
heeft Iris een zoontje die op jonge leeftijd
geen nieuwe dingen wilde proeven. Haar
jongere dochtertje ging dit gedrag kopiëren.
Juist doordat ze vanuit haar professionele
achtergrond weet hoe belangrijk proeven is
in die eerste jaren, raakte de sfeer aan tafel
soms gespannen. Hoe je als ouder met dit
soort situaties omgaat is onder andere
afhankelijk van je opvoedstijl.

De eetopvoeding
Ouders kunnen het eetgedrag van hun kind
beïnvloeden door de eetopvoeding [1]. Binnen
de eetopvoeding gaat de ‘opvoedstijl’ over hóe
ouders hun kind opvoeden. De ‘voedingspraktijken’ verwijzen naar wát ouders doen
met betrekking tot het eetgedrag van hun
kind. In dit standpunt geven we bij wijze van
sneak preview alvast een inkijkje in de
opvoedstijlen die uitgebreid beschreven
worden in de factsheet.
Er zijn vier opvoedstijlen [2].
1. Autoritaire ouders vinden gehoorzaamheid
belangrijk. Ze verplichten het kind bijvoorbeeld het bord leeg te eten. Deze opvoedstijl

26 VOEDINGNU 3 | MEI 2022

wordt met ongunstig eetgedrag in verband
gebracht, zoals een lagere groente- en fruitconsumptie.
2. Toegevende ouders proberen zich op een
niet straffende, accepterende en bevestigende
manier te gedragen richting het kind. Dit kan
ook omschreven worden als ‘het kind laten
eten wat het wil’. Deze opvoedstijl houdt
verband met meer frisdrankconsumptie, het
eten van meer snoep en minder groenten.

3. Verwaarlozende ouders hebben lage
verwachtingen van zelfcontrole van het kind
en tonen weinig gevoeligheid. Deze opvoedstijl hangt samen met een hogere BMI bij
kinderen.
4. Gezaghebbende ouders verwachten zelfcontrole van het kind maar zijn ook gevoelig
en betrokken. Regels over gezonde voedselinname, bijvoorbeeld het iedere keer proeven
van eten, worden gecombineerd met warmte
en betrokkenheid. Deze opvoedstijl draagt bij
aan de ontwikkeling van gezonde eetgewoonten.

Eetopvoeding in het gezin

Meer lezen?
Factsheet: 'Invloed van opvoeding op
eetgedrag kinderen. Adviezen voor
ouders', is te vinden op: www.voedingscentrum.nl/opvoeden

Referenties:
1. [1] Larsen, J.K., et al., How parental
dietary behavior and food parenting
practices affect children’s dietary behavior. Interacting sources of influence? Appetite, 2015. 89: p. 246-57.
2. [2] Kiefner-Burmeister, A. and Hinman,
N., The role of General Parenting Style
in Child Diet and Obesity Risk. Curr
Nutr Rep, 2020. 9(1): p. 14-30.
3. [3] Gerards, S.M., et al., Interventions
addressing general parenting to prevent or treat childhood obesity. Int J
Pediatr Obes, 2011. 6(2-2): p. e28-45.

De precieze werking van de eetopvoeding is
complex. Verschillende factoren spelen een
rol. Er is wisselwerking tussen de ouder, het
kind en het gezin. Zo kunnen vaders en
moeders op een andere manier de eetopvoeding vormgeven. Ook kunnen andere
kenmerken een rol spelen, zoals de sociaaleconomische positie, migratieachtergrond van het gezin, en geslacht en leeftijd
van het kind.

Adviezen voor ouders
Het bevorderen van een gezaghebbende
opvoedstijl kan waardevol zijn bij overgewichtpreventie en -behandeling [3]. Tips zijn:
geen eten verbieden maar wel grenzen
stellen, zelf het goede voorbeeld geven,
gezond eten in huis toegankelijk maken, niet
straffen of belonen met eten en niet verplichten het bord leeg te eten.
Hoe Iris haar opvoedissue uiteindelijk heeft
opgelost? Elke keer als haar zoontje iets
onbekend/onbeminds proefde kreeg hij een
complimentje en mocht hij een sticker
plakken. En dat werkte. De sfeer werd weer
ontspannen en inmiddels is hij geen avontuurlijke eter, maar ook zeker geen zeurpiet
meer. ●

tekst Mischa Brendel
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Aantal voedselallergieën neemt toe

Is ons eten te schoon?
De laatste decennia stijgt het percentage mensen met een voedselallergie, een
trend die zich vooral in de westerse wereld voordoet. Volgens immunobioloog
Ruslan Medzhitov komt dit onder meer omdat ons eten tegenwoordig geen
parasieten en schadelijke micro-organismen meer bevat. Bovendien is onze
voeding steeds meer bewerkt.

O

nze voorouders leefden een
gevaarlijk leven. Niet a
 lleen
werden ze blootgesteld aan de
elementen en w
 ilde dieren,
maar ook eten was een avontuur op zich:
welke planten, dieren en vruchten waren
eetbaar en welke niet? En hoe schoon was het
water dat werd gedronken?

worden ‘schoon’ gehouden met h
 erbiciden
en pesticiden, dan wel biologische
bestrijdingsm iddelen; ons gefokte vlees
wordt hygiënisch geslacht en bereid; ons
water wordt uitgebreid gefilterd voordat we
het drinken. En om alles smakelijker, beter
verteerbaar en langer houdbaar te maken,
hebben we allerlei handige additieven.

Tegenwoordig hoeven we ons nauwelijks
nog zorgen te maken om dergelijke problemen: onze veredelde gewassen zijn geselecteerd op smaak en voedingswaarde en

Toch heeft dit bewerken van al ons voedsel
ook een flink nadeel, denken sommige
wetenschappers, waaronder immunobioloog
Ruslan Medzhitov van de universiteit Yale:

een toenemende mate van voedselallergie
onder met name de westerse bevolking.

Wat is een voedselallergie?
Een voedselallergie treedt op wanneer het
afweersysteem reageert op bepaalde eiwitten
in specifieke voedingsmiddelen: het lichaam
maakt antistoffen aan die deze eiwitten te lijf
gaan alsof het binnendringende bacteriën of
virusdeeltjes zijn.
En dat is niet zo raar, stelt Medzhitov, die
begin vorig jaar met drie collega-wetenschappers met de publicatie Food allergy as a
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 Prof. dr. Harry Wichers (WUR).

biological food quality control system verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift
Cell. Hij denkt dat ons immuunsysteem is
geëvolueerd om dingen als parasieten en
bacteriële infecties in ons eten te herkennen
en aan te vallen. Bij gebrek aan deze potentiële gevaren, raakt ons immuunsysteem van
slag en valt het ongevaarlijke eiwitten aan.
Dat onze darmflora een belangrijke rol speelt
bij voedselallergieën, lijkt te worden ondersteund door het feit dat bij kinderen – die nog
geen volledig ontwikkelde darmflora hebben
– vaker voedselallergie optreedt dan bij
volwassenen. In Nederland heeft zo’n 2 tot 3
% van de volwassenen een voedselallergie, bij
kinderen ligt dit rond de 8 %.

Nuttige parasieten
Het idee dat de afwezigheid van parasieten
ons gevoeliger maakt voor voedselallergieën
is niet nieuw; in de jaren zestig van de vorige
eeuw ontdekten wetenschappers al dat
worminfecties de productie van immunoglobuline E stimuleren. Immunoglobuline E
speelt een belangrijke rol in allergische
reacties.
Hoewel het idee dat de afwezigheid van
parasieten verantwoordelijk is voor de toenemende hoeveelheid voedselallergieën alweer
grotendeels is losgelaten, blijft het idee van
een immuunsysteem dat ontwikkeld is om
zich te verweren tegen zaken die niet langer
in ons voedsel aanwezig zijn volgens Medzhitov en de zijnen overeind. Alleen spelen
niet uitsluitend parasieten, maar ook virussen, bacteriën en andere micro-organismen
een rol.
“Er is ook een school die een andere theorie
aanhangt”, zegt Harry Wichers, professor
Immune Modulation by Food aan de WUR.
“Deze theorie, afkomstig van de London
School of Hygiene, stelt dat de immuunrespons ooit inderdaad bedoeld was om onder
meer parasieten als lintworm te bestrijden,
maar dat er veel structurele overeenkomsten
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zitten in de eiwitten in die parasieten en de
eiwitten in ons voedsel waarvoor veel mensen nu allergisch zijn.”

We zijn ‘te schoon’
De hygiënehypothese stamt oorspronkelijk
uit 1989 en stelt in het kort dat een betere
hygiëne en het wegnemen van kinderziekten
het immuunsysteem te sterk laat reageren op
relatief ongevaarlijke prikkels, waaronder
bepaalde voedingsstoffen. Een veelgehoorde
kritiek op deze hypothese is dat de hygiëne
met name in de eerste helft van de twintigste
eeuw toenam, terwijl de stijging in allergieën, waaronder voedselallergieën, vooral in de
tweede helft van de twintigste eeuw optrad.
Medzhitov brengt hier tegenin dat een toename in het gebruik van antibiotica en het
nuttigen van steeds meer bewerkt voedsel
ook met name in de tweede helft van de
twintigste eeuw opkwamen.
Het voedsel dat we tegenwoordig eten, heeft
nog weinig gemeen met het voedsel dat onze
voorouders binnenkregen. Dat heeft te
maken met duizenden jaren van plantenveredeling – we gingen niet alleen selecteren op
gewassen met grotere opbrengsten, maar
bijvoorbeeld ook op fruit met zoetere smaak
– en de laatste decennia vooral door het
bewerken van voedsel. Dat gaat van het
inmaken van groente en fruit tot het toevoe-

gen van additieven, de beruchte E-nummers.
Of juist door het weghalen van bepaalde
ingrediënten uit voedingsmiddelen. En dan
zijn er nog de zogenoemde ultra-processed
foods: producten die sterk bewerkt zijn.
Enkele voorbeelden: pakjes soep, het meeste
fastfood, chips en veel gezoete ontbijtgranen.
Door dit alles eten we veel van ons voedsel
anders dan we ‘in het wild’ zouden doen – we
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 Suzanne Abbring deed aan de Universiteit
Utrecht onderzoek naar rauwe melk. (Foto:
Pixabay)

eten meer fruit (dat we zelf zoeter hebben
gemaakt) – en andere dingen in samenstellingen die we van onbewerkt voedsel niet
kennen. Hierdoor kan ons immuunsysteem
denken dat we iets vreemds – dus potentieel
gevaarlijks – binnenkrijgen.

Een beetje minder
“Ik zou niet zozeer zeggen dat we geen bewerkt voedsel moeten eten, maar dat we er
wel verstandig aan doen zo min mogelijk
geraffineerd voedsel te eten”, zegt Wichers.
“Het eten van bewerkt voedsel heeft ons
zeker ook goed gedaan. Door het koken van
ons eten, bijvoorbeeld, hebben we veel meer
toegang tot zetmeel en de algemene consensus is wel dat dit in onze evolutie goed is
geweest voor de ontwikkeling van onze
hersenen.”

Vermijden doet lijden
Wichers vindt het artikel van Medzhitov en
collega’s een boeiende hypothese, maar nog
niet meer dan dat. “Het is ook heel lastig om
dergelijke hypotheses wetenschappelijk te
bewijzen. Je kan moeilijk gaan testen op
duizend baby’s.” Daarnaast het nog niet zo
gemakkelijk is om de menselijke darmflora te
simuleren in het lab, weet Wichers uit eigen
ervaring. In Wageningen werkt hij onder
meer met SHIME (Simulator of Human
Intestinal Microbial Ecosystem), een in vitro
simulator van het menselijke maagdarmstelsel. Wichers: “Wanneer we microbiota kweken in SHIME, dan ontwikkelen deze zich
anders dan in een mens; het nabootsen van
het menselijk maagdarmstelsel is nog niet zo
eenvoudig.”

We doen er wel verstandig
aan zo min mogelijk geraffineerd
voedsel te eten

Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat het
vermijden van bepaalde voedingsstoffen niet
voorkomt dat een allergie zich alsnog vormt.
Wichers: “Dat heeft onder meer de LEAP-studie aangetoond.” Bij de LEAP (Learning
About Peanut Allergy)-studie werden ruim
600 baby’s gedurende een periode van ruim
vier jaar gevolgd op de ontwikkeling van
pinda-allergie. “De baby’s werden in twee
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De meest voorkomende
voedselallergieën in Nederland:

Koemelk
Kippenei
Pinda
Noten
Vis, schaal- en schelpdieren
Roosfruit (zoals appel en perzik)
Soja
Tarwe

X Bron: ALK
Een koemelkallergie is iets anders dan
lactose-intolerantie. Bij het eerste reageert
het immuunsysteem op eiwitten in de
koemelk, terwijl mensen met lactose-intolerantie het lactase-enzym ontberen en
hierdoor de lactose niet kunnen afbreken.

groepen ingedeeld, waarvan de ene groep
helemaal geen voeding met hierin pinda’s
verwerkt kreeg, terwijl de andere groep af en
toe een kleine pinda-snack kreeg die voor 85
% uit pindakaas bestond en voor 15 % uit
maïsmeel”, legt Wichers uit. “Van de pinda-vermijders ontwikkelde 17,5 % een pinda-allergie; in de tweede groep was dit slechts
3 %. En met eieren toonde de Petit-studie
soortgelijke resultaten.”

Koemelk
Een recent onderzoek dichter bij huis lijkt iets
soortgelijks aan te tonen voor melk. Eind 2019
promoveerde Suzanne Abbring aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek aan
rauwe melk. Ze deed onder meer onderzoek
bij kinderen met een koemelkallergie en
ontdekte dat rauwe melk wei-eiwitten bevat
die de symptomen van voedselallergie verminderen. Overheidsinstanties raden het
drinken van rauwe koemelk af, vanwege de
mogelijke besmetting met ziekteverwekkers.
Bewerkte melk echter, bevat het allergie-beschermende effect dat rauwe melk heeft, niet.
Dat komt zeer waarschijnlijk door de verhit-
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ting die optreedt bij pasteurisatie en sterilisatie. Die processen maken weliswaar schadelijke stoffen in de melk onschadelijk, maar
doen blijkbaar hetzelfde met sommige gunstige stoffen.

onderzoekers van deze studie dat de groep die
meer verse, onbewerkte voedingsmiddelen at
werd blootgesteld aan nutriënten die essentieel zijn om het immuunsysteem te ‘onderwijzen’.

Ervaring opdoen

Heilige graal

“Na de geboorte moet het immuunsysteem
nog veel leren en zijn de microbiota in de
darmen nog nauwelijks ontwikkeld”, vertelt
Wichers. “Ik denk dat het wel zo verstandig is
om baby’s daarom een zo divers mogelijk
dieet voor te schotelen.”
Een onderzoek uit 2013 staaft dit. Uit het
Britse onderzoek bleek dat baby’s die meer
vers fruit en verse groenten aten en minder
bewerkt eten, een kleinere kans hadden op
het ontwikkelen van een voedselallergie. Het
ging dus niet om het in aanraking komen met
voedsel waarvoor een allergie zou kunnen
ontstaan, maar juist om het eten van vers,
niet of veel minder bewerkt voedsel (dat veel
meer voedingsstoffen bevat), tegenover
voorbewerkt en (grotendeels) kant-en-klaar
voedsel. Hoewel niet bewezen, vermoeden de

Hoewel er nog veel vragen zijn over onderliggende mechanismes, lijken alle experts het er
wel over eens dat we geen baat hebben bij
voedingsmiddelen waar te veel voedingsstoffen uit zijn gehaald. Een gevarieerd dieet met
zoveel mogelijk ongeraffineerd en niet te veel
bewerkte voeding lijkt in ieder geval voedselallergie niet in de hand te werken. Maar of dit
nu komt door de aanwezigheid van nutriënten in vers voedsel dat kant-en-klaar voedsel
ontbeert, door het in aanraking komen met
zoveel mogelijk verschillende voedings
stoffen, of iets anders, daar is de jury nog niet
over uit.
Wichers: “Waarom krijgen veel mensen een
allergische reactie op het ene eiwit en bijna
niemand op het andere eiwit? Dat achterhalen is de Heilige Graal van ons vakgebied.” ●

Er zijn veel structurele
overeenkomsten tussen de eiwitten
in parasieten en die in ons voedsel
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Bredere focus

M

ijn passie voor voedingsonderzoek is ontstaan aan de
Universiteit Maastricht; voedingsonderzoek is belangrijk
en je kan er zelf erg veel plezier aan beleven.
Zowel het onderzoek met mensen – waardoor er
een korte lijn is tussen de bevindingen en de
toepasbaarheid – en de focus op het fysiologische aspect van voeding, trekt me aan.
Binnen de Physiology of Human Nutrition (PHuN)
onderzoeksgroep, onderdeel van de vakgroep
Voeding en Bewegingswetenschappen (NUTRIM
School of Nutrition and Translational Research in
Metabolism van de Universiteit Maastricht), focust mijn onderzoek zich niet alleen op gecontroleerde interventiestudies naar de effecten van
voedingsstoffen op de gezondheid bij mensen,
maar nu ook in het bijzonder op (gezonde) voedingsmiddelen en -patronen. Dit is een opvallende verbreding van de onderzoeksfocus. Een
voorbeeld hiervan zijn de gezondheidseffecten
van noten die momenteel worden onderzocht;
noten zijn een goede bron van plantaardige eiwitten, onverzadigd vet, vezels en andere voedingsstoffen die samen kunnen bijdragen aan de
gezondheidseffecten van een plantaardig voedingspatroon. Daarnaast merk ik binnen mijn onderzoeksgebied, gericht op de vasculaire en metabole gezondheid bij mensen, dat de connectie
met het brein steeds belangrijker wordt en de
hoofdfocus niet alleen meer ligt op effecten gemeten in de periferie. Dit is een belangrijke ontwikkeling, gegeven het belang van een gezond
brein voor onder andere het cognitief functioneren en het voorkomen van dementie.
Wat mijn onderzoekswerk extra interessant
maakt, is de huidige focus op zogenaamde
niet-invasieve functionele risicomarkers geme-

ten met specifieke medische apparatuur. Belangrijke uitkomstmaten zijn dus
niet alleen bloedparameters, maar bijvoorbeeld ook directe effecten van voeding op het brein, gemeten met innovatieve beeldvormingstechnologieën. Het
toenemend belang van veranderingen in
functionele uitkomstmaten, zoals cognitieve
prestaties, en andere direct waarneembare
voordelen valt hierbij op. De fysiologische gezondheidseffecten van voeding staan centraal,
maar het belang van deze effecten is natuurlijk
nog groter indien deze zich eveneens vertalen in
functionele veranderingen waardoor de doelgroep zich ook beter gaat voelen. Een andere
interessante ontwikkeling binnen het huidige
voedingsonderzoek is het toenemende gebruik
van draagbare sensoren om parameters, zoals
bijvoorbeeld bloeddruk, glucosestofwisseling en
fysieke activiteit, op een continue basis te registreren. Het voordeel hiervan is dat je effecten
niet enkel kan meten bij de doelgroep binnen de
onderzoeksunit, maar ook tijdens hun dagelijks
leven.
Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe het toekomstig voedingsonderzoek eruit gaat zien. Ik
hoop dat er verder onderzoek wordt gedaan bij
specifieke patiëntenpopulaties. Implementatie
van onderzoeksresultaten is hierbij uiteraard
cruciaal. Ik denk dat hieraan gerelateerd het ook
van substantieel belang is om de interactie met
de kliniek verder te bevorderen. Verder worden
voedingsaanbevelingen voornamelijk gedaan op
groepsniveau, welke eventueel afhankelijk zijn
van geslacht, leeftijd en gezondheidsstatus. Ik
hoop dat dit verder wordt gesegmenteerd en
dat nog meer de focus ligt op een gepersonaliseerde benadering. ●

Peter

Dr. Peter J. Joris
Universitair Docent
aan de vakgroep
Voeding en
Bewegings
wetenschappen
Universiteit Maastricht

REDACTIEADVIESRAAD
De redactie van
Voeding Nu wordt
ondersteund door
de Redactieadviesraad. Deze bestaat
uit wetenschappers,
diëtisten en andere
voedingsdeskundigen. Om de beurt
presenteren zij zich
hier.
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Sanne de Laat
(foto: privécollectie)

Dissertatie Sanne de Laat over aanpak kind naar gezonder gewicht

Het begint met een
gezond schoolgebouw
Met de dissertatie Integrated care for childhood overweight
and obesity promoveerde arts Maatschappij + Gezondheid
Sanne de Laat in maart aan Tilburg University. Vanaf 2017
onderzocht ze het functioneren van de integrale aanpak Kind
naar Gezonder Gewicht in ’s-Hertogenbosch.

M

omenteel zijn 35 Nederlandse gemeentes
gestart met de aanpak
Kind naar Gezonder
Gewicht, met een belangrijke rol voor een
centrale zorgverlener die de zorg voor de
kinderen coördineert.
In Den Bosch loopt het initiatief om kinderen
met overgewicht en obesitas te begeleiden door
een jeugdverpleegkundige die werkt als een
centrale zorgverlener in een netwerk van
professionals.
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“Samenwerking is het key word”, zegt Sanne
de Laat, die haar promotieonderzoek combineerde met een baan als jeugdarts en een
gezin met drie jonge kinderen. Uit haar
lijvige dissertatie spreekt een diepe betrokkenheid bij en grote kennis van de problematiek, die steeds nijpender wordt en om grote
inspanningen vraagt, zowel organisatorische, educatieve als financiële.
Twee dingen zijn duidelijk na lezing van je
dissertatie: wat een complexe, moeizame

weg het is om kinderen met overgewicht goed
te helpen en dat de Nederlandse zorg er nog
niet helemaal goed op ingesteld is.
Sanne de Laat: “Overgewicht is een complex
probleem dat vraagt om een langdurige aanpak. Het is moeilijk om dat nu te bieden. In
zowel de groep kinderen met de aanpak Kind
naar Gezonder Gewicht als de controlegroep
zie ik dat de kinderen met overgewicht er in
een jaar tijd op vooruit gingen met hun kwaliteit van leven. Ik denk dat het een compliment
is voor de jeugdgezondheidszorg, dat er ondanks de beperkte middelen toch een netwerkende en steunende rol voor de professionals is
waardoor kinderen erop vooruit gaan. Ik denk
wel dat we er nog niet helemaal zijn zoals het
nu gaat.”
De verhouding tussen de benodigde inspanningen en wat het oplevert is nogal groot.
“Er zijn echt maatregelen en interventies nodig
op alle niveaus om het tij te keren. De afgelo-
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pen twee jaar heeft de coronapandemie geen
goed gedaan. Er is weinig aandacht geweest
voor kinderen met overgewicht. Ze konden
minder bewegen, zaten veel thuis. Het bewegen op school viel weg. We zien dat juist de
kinderen met overgewicht en obesitas in die
periode nog eens extra zijn aangekomen.
Het is niet alleen het overgewicht, de aanleg
daarvoor, wat in veel gezinnen speelt. Vaak
zijn er ook andere problemen, met armoede,
werk, relaties, opvoeding. In de ene wijk in
‘s-Hertogenbosch zie je dan ook duidelijk meer
overgewicht dan in een andere wijk in dezelfde
stad.”
Het is gebleken, ook uit jouw studie, dat
enkele, losstaande interventies niet voldoende zijn, vandaar het pleidooi voor een integrale aanpak. Wat houdt dat in?
“De aanpak van Kind naar een Gezonder
Gewicht is gericht op het begeleiden van het
gezin, maar alleen daarmee ga je het niet
redden. Er zijn ook maatregelen nodig op
school. De wijk moet uitnodigen om te
spelen en moet veilig zijn. De gemeenten
hebben een duidelijke rol daarin, die
kennen de scholen en de wijken. Maar
ook de landelijke overheid. Hoe maken we
gezonde keuzes gemakkelijker? Met een
suikertaks misschien, maar in ieder geval
met het goedkoper maken van groente en
fruit.
De aanpak van overgewicht gaat over alle
domeinen heen. Niet alleen de gezondheidszorg is aan zet, ook de professionals die
werkzaam zijn in het sociale domein. Die in
de gezinnen komen, als maatschappelijk
werker of opvoedondersteuner. Samenwerking is het key word. We hebben elkaar nodig
om dit aan te pakken, alleen kan je het niet.
In een goede samenwerking kan je zaken aan
elkaar overlaten. We hebben een diëtiste
geïnterviewd, die zei dat ze het niet kan
zonder sociale begeleiding. Als zij dat stuk
kan overlaten aan een andere professional,
kan zij zich richten op de voedingsadviezen.”
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De centrale persoon in de opzet van Kind
naar Gezonder Gewicht is de jeugdverpleegkundige. Als je het echt goed wil aanpakken
moet je kennelijk iemand hebben die de
centrale regie heeft.
“De jeugdverpleegkundige is de spin in het web
en heeft contact met de gezinnen en alle
professionals. En heeft ook over een langere
periode een relatie met de gezinnen. Voorwaarde is dat de professionals allemaal dezelfde visie hebben, dat ze verder kijken dan de
kilo’s alleen. De ouders kennen die jeugdverpleegkundige vaak al, uit de buurt, of van het
consultatiebureau. Daarom is het logisch die de
centrale rol te geven. Elkaar kennen is belangrijk, je moet een band opbouwen.”
Bij overgewicht is het cruciaal het probleem zo
vroeg mogelijk te signaleren en in te grijpen.
“Het is nu in de praktijk meestal zo dat het
probleem gesignaleerd wordt als het kind bij de
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jeugdgezondheidszorg komt. Dan volgen we
eventjes en dan duurt het weer een tijdje
voordat we het kind weer zien. Dat herhaalt
zich een paar keer en dan zie je dat het gewicht
op en neer gaat. Je zou het kind langer willen
volgen, maar dat zit nu niet standaard in het
budget dat we krijgen van de gemeente, want
die financiert de jeugdgezondheidszorg.
Kinderen met overgewicht die niet lekker in
hun vel zitten, hebben vaak zorg van meerdere

professionals nodig. Dat moet gecoördineerd
worden. De gemeenten moeten daar geld voor
vrijmaken. Er wordt wel aan gewerkt dat de
extra zorg door een centrale zorgverlener voor
kinderen met obesitas vergoed gaat worden uit
de basiszorgverzekering, als de kinderen ook
gaan deelnemen aan een gecombineerde
leefstijlinterventie. Hopelijk gebeurt dat met
ingang van 2024.”
Kinderen ontwikkelen zich vaak heel ver-

Kinderen moeten op school
uitgenodigd worden om te
bewegen
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schillend, met een eigen timing. Dat zie je
vooral in de puberteit. Vraagt dat ook om een
per kind verschillende benadering?
“Ja, het is echt maatwerk. Daarom doet de
jeugdverpleegkundige bij een huisbezoek ook
wat heet een ‘brede anamnese’, aan de hand
van een leidraad voor psychosociale en leefstijlfactoren. Er wordt met ouders en kinderen
gesproken over wat er allemaal speelt. Waarom
heeft nu juist dit kind overgewicht ontwikkeld? Niet iedere ouder ziet dat het een probleem is, of is gemotiveerd om er iets aan te
doen. Soms spelen er andere dingen waarmee
aan de slag gegaan kan worden. Als een kind
bijvoorbeeld gepest wordt op school omdat het
niet kan meekomen met gym.”
Dat is voor een groot deel natuurlijk ook een
kwestie van educatie. Hoe zou een gezonde
school er volgens jou moeten uitzien?
“Het begint met een gezond schoolgebouw. De

school van mijn kinderen gaat een nieuw
gebouw neerzetten, daar ben ik graag bij
betrokken. Hoe zorg je ervoor dat de omgeving voor opgroeiende kinderen optimaal is?
Kinderen moeten uitgenodigd worden om te
bewegen. De schoolomgeving gezond maken
is één, dat normaal gaan vinden is iets anders.
Het moet belangrijk gevonden worden dat
kinderen met een gezonde leefstijl opgroeien.
Ouders weten vaak wel wat gezonde voeding
is.. Maar de verleidingen voor ongezond
gedrag zijn groot in onze maatschappij.”
Er moet zo veel op school, er zijn allemaal
belangrijke dingen die prioriteit hebben. Uit
onderzoek blijkt dat lessen over gezondheid
en voeding, als men er al aan toekomt, maar
weinig effect hebben, dat ook niet lang blijft
hangen.
“Er zijn in het land diverse initiatieven op
scholen om aandacht te besteden aan gezonde

voeding. Ideaal gezien heeft een school een
moestuin, zodat kinderen zien hoe eten ontstaat, en hoe ze het kunnen klaarmaken.
Schoolfruit is ook een mooi project. Kinderen
zien dan van elkaar dat ze fruit eten, en hoe
lekker dat is. Als je dat van huis uit niet hebt
meegekregen, dan helpt dat. Standaard water
drinken, geen pakjes meer mee naar school.
Als het voor iedereen geldt, went het snel.
In Limburg loopt een groot project met
gezonde schoollunches. Er zijn lokale initiatieven om kinderen een goed ontbijt te geven,
want vaak komen kinderen zonder te hebben
ontbeten naar school. Er worden themaweken georganiseerd over gezondheid. Scholen
willen geen ongezonde traktaties meer. Als
een kind op de school van mijn kinderen
snoep in het lunchtrommeltje heeft, dan gaat
dat weer mee naar huis. Daar handhaven ze
heel streng op.” ●

VOEDINGNU 3 | MEI 2022 35

diëtetiek | column

Thema:
onderwijs

Leren

I

Michelle Vrij
diëtist bij
Nutrimedia

k ben geen studiebol. Dat
was vroeger al zo. Ik had
een flink motivatieprobleem
en vond heel veel leuk,
behalve school. Met de hakken over de
sloot haalde ik mijn VMBO-diploma en ik
beloofde mezelf dat ik nooit, maar dan ook
nooit meer de schoolbanken in zou gaan. Ik
werd namelijk danseres!
Daar ging ik dan, piepjong nog, naar de dansopleiding in Amsterdam. Ik had de tijd van
mijn leven! Het was heerlijk om met mensen
samen te zijn die, net als ik, barstten van de
energie. Maar er gebeurde ook iets waarvan ik
nooit had gedacht dat het me zou overkomen.
Ik dacht steeds vaker na over de toekomst en
voelde de behoefte om te gaan leren. Studeren dus, met de neus in de boeken. Na het afronden van de dansopleiding gooide ik het
roer om en startte ik met de opleiding Voeding en Diëtetiek. Het was flink ploeteren maar
vier jaar later mocht ik mezelf dan eindelijk diëtist noemen.
De behoefte om mezelf te ontwikkelen raakte ik
niet kwijt.
Direct na het afstuderen ging ik aan de slag in
het ziekenhuis en merkte ik dat ik eigenlijk nog
heel weinig wist. Doorleren dus en altijd nieuwsgierig blijven. Ik deed verschillende post-HBO
opleidingen, zoals kinderdiëtetiek.
Op dit moment ben ik me wéér verder aan het
specialiseren. In het ziekenhuis werk ik op de di-
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alyse afdeling. Dat maakt het noodzakelijk om
weer nieuwe kennis op te doen,omdat dialyseen nierpatiënten op veel voedingsmiddelen
moeten letten maar ook de medicatie is erg specifiek. Wat ik hiervan heb geleerd is: doorleren
en specialiseren hoeft niet saai te zijn.
Naast mijn baan bij het ziekenhuis werk ik bij
Nutrimedia. Ook daar staat mijn ontwikkeling
zeker niet stil. Op dit moment verdiep ik me in
de claimswetgeving en leer ik iedere week meer
over het gezondheidsclaims. Die kennis passen
we toe in de teksten die we schrijven over voeding en gezondheid. Momenteel hou ik me bezig
met blogs over zwangerschap en baby’s waarbij
ik moet letten of het product dat erbij staat wel
in lijn ligt met te tekst. Je mag niet alles zeggen
over een product of suggereren dat het een
wondermiddel is voor obstipatie bijvoorbeeld.
Soms kom je er ook achter dat je iets niet goed
kunt. Maar ook daarvan kun je leren. Laatst bekeek ik een TEDX talk waarin centraal stond dat
‘never give up’ eigenlijk helemaal geen goed
idee is. Je mag best opgeven als je ergens echt
niet goed in bent, want je zult er nooit echt
goed in worden. Het gaat erom dat je doet waar
je wél goed in bent en daar nog beter in wordt.
Voor iemand die nooit wilde studeren heb ik
toch behoorlijk wat kennis opgedaan de afgelopen jaren. De belangrijkste les die ik leerde is
dat als je eenmaal weet waar je goed in bent,
leren eigenlijk vanzelf gaat. En dansen doe ik
ook nog steeds heel graag! ●
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Blijven leren, blijven ontwikkelen

Verbreding en verdieping
Ben je diëtist en wil je een of meerdere geaccrediteerde
nascholingscursussen volgen? Voeding Nu zet er een aantal
op een rijtje die in 2022 plaatsvinden.
Pro Education
In mei en september kun je in Utrecht
terecht voor de 3-daagse cursus Motivational
Interviewing, waarin je leert wat jouw
invloed is op het proces van gedragsverandering bij cliënten. Tijdens de 3-daagse
cursus Acceptance and Commitment Therapy (in Utrecht of digitaal), leer je ACT (een
evidence based practice binnen de gedragstherapie) toe te passen, zodat je de psychologische flexibiliteit van je cliënt kunt vergroten. De 1-daagse cursus Innovaties in de
Zorg brengt je op de hoogte van recente,
innovatieve ontwikkelingen in de zorg. Ook
Ethische Dilemma’s in de Zorg duurt 1 dag
en geeft je praktische handvatten om dilemma’s uit de dagelijkse praktijk op te lossen.
Tot slot de 1-daagse cursus Oncologie en
Diëtetiek in de Eerste Lijn, waarin je leert

hoe je patiënten met kanker passend voedingsadvies kunt geven.

Psydi Scholingen
Psydi Scholingen is opgericht door gedragstherapeut en diëtist Tiny Geerets en biedt
diverse psychologie-gerelateerde scholingen
(zoals cognitieve gedragstherapie en positieve
psychologie) en scholingen over eetstoornissen (gekoppeld aan bijvoorbeeld bariatrie,
sport en diabetes). Alle cursussen vinden
meerdere keren per jaar plaats in Utrecht en
kunnen soms op locatie worden gegeven.

Advanced Dietetics
In september start via expertisecentrum
Voeding & Beweging de deeltijdstudie Advanced Dietetics voor paramedisch diëtisten,
waarin je je diëtistische competenties verdiept

en verhoogt tot WO-niveau. Coördinatie is in
handen van diëtist-onderzoeker Hinke Kruizenga en diabetesdiëtist Esther Pekel. In vijf
maanden tijd oefen je in kritisch redeneren via
twee collegedagen in Amsterdam, een uitgebreide praktijkstage in het Amsterdam UMC
en diverse casuïstiekbesprekingen. Je past
allerlei diagnostische maten en evaluatiemethodieken toe, schrijft een factsheet en doet
een mondeling assessment examen.

HAN
Bij hogeschool HAN kun je in het najaar
onder andere terecht voor de 2-daagse cursus
COPD voor diëtisten. Daarin doe je kennis en
vaardigheden op in assessment en begeleiding van mensen met COPD. Tijdens de
2-daagse cursus Dieetbegeleiding bij migranten leer je over ziekten in verschillende
etnische groepen en over verschillende
effecten van de behandeling. Ook oefen je
met interculturele communicatie, verschillende eetculturen en taalbarrières. Tot slot
heeft de HAN de cursus Kindervoeding en
kinderdiëtetiek geactualiseerd, verbreed en
uitgebreid. ●
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boeken | recensie door Elenna de Roode diëtist bij Gezond Leven Diëtisten

Al deze boeken zijn te koop bij Bazarow,
de online boekhandel die ruim 1,5 miljoen
titels binnen 24 uur levert

Gregor Hasler

De Darm-Brein Connectie
Zoals de titel: De Darm-Brein Connectie al aangeeft, gaat dit boek in op de connectie tussen je darmen en je brein. Zo gaat het tweede hoofdstuk verdiepend in
op het autonome zenuwstelsel, de sympaticus en parasympaticus, hoe deze worden gestimuleerd vanuit de darm. Het is bijna een ode aan de nervus vagus en
hoe deze invloed heeft op ons gedrag, gevoel en keuzes die we maken. Er wordt
besproken hoe traumatisering en langdurige stress kan leiden tot ernstige psychische stoornissen met als gevolg dat de sympathicus chronisch wordt overprikkeld en de nervus vagus in zijn werking wordt belemmerd wat kan leiden tot
spijsverteringsklachten, buikpijn, misselijkheid, verstopping en diarree.
Er gaat een hoofdstuk over darmzenuwen en -hormonen waar wordt uitgelegd
welke invloed darmen op de hormoonhuishouding hebben. Wist je dat 95 procent van de totale hoeveelheid serotonine wordt aangemaakt en opgeslagen in
het maag-darmkanaal? Daarnaast maken darmen ook dopamine, oftewel het ‘gelukshormoon’ aan, dat verband houdt met depressie en lichaamsgewicht. Zo
bleek uit onderzoek bij vrouwen met boulimia een dopaminetekort.
In het hoofdstuk over het darmmicrobioom wordt besproken welke invloed deze
hebben op onze gezondheid en psyche en waarom. Een dysbiose kan naast
darmklachten de kans verhogen op depressie, stress en angst.
Er zijn ook gedeeltes in het boek waar ik mij niet in kan vinden. Zo vertelt Hasler
hoe hij zelf is afgevallen en hoe andere dit ook kunnen bereiken. Hij raadt bijvoorbeeld volkorenbrood af wegens de hoge GI en adviseert honing vanwege de prebiotica. Wat ik vreemd vind, want volkorenbrood bevat ook prebiotica en honing
scoort best hoog op de GI. Ook in zijn voedingsadviezen over vasten kan ik me
niet vinden. Zo kan juist een regelmatig eetpatroon en een goed, stevig ontbijt,
de darmperistaltiek juist verbeteren. Ook zijn
veel conclusies die worden getrokken, gebaseerd op dierproefonderzoeken en zal het
nog lang duren voordat er nieuwe, werkzame
therapieën op gebaseerd kunnen worden.
Hasler erkent dit in zijn slot.
Ik zou dit boek niet adviseren aan mijn cliënten. Daar is het te complex voor. Ik zou het
wel aanraden aan diëtisten die veel cliënten
zien met psychische aandoeningen en darmklachten om beter te begrijpen wat de connectie is tussen brein en darmen. Ook zou ik
dit boek aanraden aan mensen die werkzaam
zijn in de psychiatrie om het belang van
goede voeding voor de darmen te benadrukken.

Prijs:

21,95 ISBN: 9789057125591
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DIERLOOS
Dierloos van Dirk-Jan Verdonk omschrijft de
geschiedenis van vegetariërs en veganisten in
Nederland. Het boek geeft antwoord op vragen als
hoe is het vegetarisme en veganisme ontstaan en
wie waren de voormannen en -vrouwen? Hoe
ontwikkelen en verspreiden vegetarische ideeën en
praktijken en welke tegenstand ervaren
vegetariërs?
Schrijver Dirk Jan Verdonk
Prijs 23,99
ISBN 9789025310363

DIT IS GEEN DIEETBOEK
In Dit is geen dieetboek probeert journalist,
columnist en programmamaker Teun van Keulen
onder professionele begeleiding zeven populaire
diëten uit, namelijk de Schijf van Vijf, keto, sport,
vegan, intermittent fasting, een sapkuur en het
puntendieet. Hoe werkt het, wat zijn de
grondbeginselen en wat zegt de wetenschap.
Schrijver Teun van der Keuken
Prijs 22,99
ISBN 9789029092623

DE ENERGIEBALANS
In dit boek over metabolisme zet Herman Pontzer,
hoofddocent Evolutionary Anthropology aan Duke
University, met behulp van feiten, anekdotes en
illustraties op toegankelijke wijze uiteen hoe het
metabolisme alles in het lichaam beïnvloedt, van
fertiliteit tot het immuunsysteem. Hij laat zien hoe
en waarom het menselijk lichaam calorieën
verwerkt.
Schrijver Herman Pontzer
Prijs 23,99
ISBN 9789401616294

TIJD VOOR
TIJDSCHRIFTEN
“De webshop voor tijdschriften
met karakter”

Schrijf je in voor
de nieuwsbrief
en ontvang direct
€5,00 korting!
Met deze korting
heb je al een
jaarabonnement
voor €9,95

www.tijdvoortijdschriften.nl

Blijvend op de hoogte met hét vakblad
over voedsel, voeding en gezondheid

Lees het eerste jaar Voeding Nu voor slechts 45,- in plaats van 117,- (bedragen ex btw.)
Ga naar Voedingnu.nl/abonneren en meld je vandaag nog aan.

