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Ruim 300 diëtisten en andere gezondheidsprofessionals 
waren aanwezig op het Koolhydratencongres

Het thema van deze Suiker in perspectief: het Koolhydratencongres 2017 

– Dialoog over koolhydraten. Ruim 300 diëtisten en andere gezondheids-

professionals bezochten de bijeenkomst op 28 september in Utrecht. In 

deze editie het verslag naar aanleiding van de presentaties van de sprekers 

en de paneldiscussie. Lees ook de interviews met prof.dr. Rob Markus 

(bijzonder hoogleraar Neuropsychologie, Maastricht University) en arts 

Dianne van Dam, MSc. 
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Koolhydraten zijn onze belangrijkste energiebron 
en belangrijkste brandstof voor onder andere de 
hersenen en het zenuwstelsel. Blaak: ‘Het menselijk 
lichaam geeft bij de energiebalans, mede door de 
geringe lichaamsvoorraad, prioriteit aan de stofwis-
seling van koolhydraten boven vet en dat vraagt om 
een goede regulatie. Een gestoorde glucosestofwisse-
ling neemt toe met de leeftijd. Hyperglycemie en gly-
cemische variabiliteit staan in verband met obesitas, 
diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten.’ 

5% gewichtsverlies
Circa 5% gewichtsverlies heeft voor mensen met 
overgewicht gunstige effecten op hun gezondheid. 

PROF.DR.IR. ELLEN BLAAK

‘Er is geen bewijs dat 
koolhydraten de trigger zijn 
voor gewichtstoename’

Blaak: ‘Meer afvallen, bijvoorbeeld 15% in plaats
van 5%, heeft meer effect maar het risico op terug-
val is dan ook groter. Circa 80% keert na afvallen
terug op het oude te hoge lichaamsgewicht.’ Met een
efficiëntere energiehuishouding past het lichaam
zich aan bij afvallen. Voor Blaak is dat een van de 
redenen om te pleiten voor adviezen gericht op een
gezonde leefstijl en niet louter op gewichtsreductie.
Een combinatie van veranderingen in de voeding en
beweging zijn volgens haar het meest effectief. Een
in 2017 gepubliceerde meta-analyse laat zien dat een 
laag vet dieet meer gewichtsverlies oplevert dan een 
voeding met weinig koolhydraten. De verschillen in 
lichaamsgewicht zijn klein. Blaak: ‘Deze resultaten 

Bij adviezen over voeding zijn de Richtlijnen goede  

voeding het uitgangspunt. Voor diabetespatiënten of een 

voorstadium van diabetes komt daar een advies op maat 

bij. Volgens Ellen Blaak (vakgroep Humane Biologie, 

Maastricht University) moeten voedingsadviezen zich  

niet louter richten op gewichtsverlies. Adviezen over  

een gezonde leefstijl zijn effectiever. 

Koolhydratencongres 2017
Wat adviseer jij als voedselprofessional?

http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(17)30152-X/fulltext
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Klik hier voor de uitgebreide 
versie van het verhaal

‘Meer afvallen, bijvoorbeeld 15%
in plaats van 5%, heeft meer effect 
maar het risico op terugval is dan 
ook groter.'

zijn vooral een bewijs dat koolhydraten niet dik-
makend zijn. Er is geen bewijs dat koolhydraten de 
trigger zijn voor gewichtstoename.’

SLIM-studie
Blaak maakt deel uit van het onderzoeksteam van 
de zogenaamde SLIM-studie. Hierin kregen vol-
wassenen met een voorstadium van diabetes eens 
in de drie maanden een individueel leefstijladvies 
(over lichamelijke activiteit en goede voeding). Een 
belangrijk resultaat van deze studie is dat het aantal 
mensen dat diabetes kreeg meer dan 40% lager was 
in de interventiegroep dan in de controlegroep. 

Tijdelijke koolhydraatnorm
Blaak presenteerde de Richtlijnen goede voeding van 
de Gezondheidsraad en de tijdelijke voedingsnorm 
voor koolhydraten: 40-70 en% koolhydraten. Blaak: 

‘Binnen de context van Richtlijnen goede voeding 
kan een advies op maat effectief zijn voor mensen 
met een verhoogd risico op type 2 diabetes en  
cardiometabole complicaties.’

http://www.kenniscentrumsuiker.nl/actueel/652-verslag-van-het-koolhydratencongres-2017-dialoog-over-koolhydraten#hoeveel-koolhydraten-moeten-we-eten-2
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 DR.IR. CAROLINE VAN ROSSUM

Consumptie van koolhydraten in Nederland
Door de Voedselconsumptiepeilingen van het RIVM is bekend 

wat Nederlanders eten en drinken. Van Rossum (senior 

voedings-kundige projectleider, RIVM) beantwoordde in  

haar presentatie de vragen wie welke koolhydraten, waar  

en wanneer eet en drinkt, uit welke voedingsmiddelen 

koolhydraten afkomstig zijn en hoe de consumptie in de  

loop van de tijd eruitziet.

Koolhydratencongres 2017
Wat adviseer jij als voedselprofessional?
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 DR.IR. CAROLINE VAN ROSSUM

Consumptie van koolhydraten in Nederland
De gemiddelde procentuele bijdrage van koolhy-
draten aan de energie-inneming varieert van 43% 
(70-plus mannen) tot 51% (9-18-jarige kinderen) en 
valt daarmee binnen de tijdelijke richtlijn van 40-70 
energieprocent van de Gezondheidsraad. Circa de 
helft van de koolhydraten is afkomstig van mono- en 
disachariden (suikers). De inneming van mono- en 
disachariden (g/dag) laat bij de Nederlandse bevol-
king (vanaf 9 jaar) een dalende trend zien met het 
stijgen van de leeftijd. Van Rossum: ‘De consumptie 
van niet-alcoholische dranken en de variatie in de 
bronnen van deze dranken neemt toe met de leeftijd. 
Bij de 12-18-jarige kinderen bestaat circa 20% van 
de op school genuttigde dranken uit frisdrank met 
suiker. Water is op school veruit het populairst.’ 

Belangrijkste bron
De belangrijkste bron van koolhydraten voor 
9-69-jarigen is de groep brood, granen, rijst & pasta 
(35%), gevolgd door niet-alcoholische dranken (11%) 
en suiker en snoepgoed (11%). De groepen zuivel en 
koek & gebak leveren beide gemiddeld 10% van de 
koolhydraten. Van Rossum: ‘Bijna de helft (48%) 
van de mono- en disachariden krijgen de 6-69-jari-
gen binnen via tussendoortjes.’ Voedingsmiddelen 

die voornamelijk tussendoor worden genuttigd zijn 
koek & gebak (87%), niet-alcoholische dranken 
(70%) en fruit, noten & olijven (60%).

Meer uit een 
voedingsmiddelengroep
Kinderen consumeren meer snacks, niet-alcoho-
lische dranken en broodbeleg dan volwassenen. 
‘Behalve fruit, water, koffie en thee consumeren 
mannen in het algemeen meer van een voedingsmid-
delengroep dan vrouwen. De hogere sociaaleconomi-
sche groepen consumeren meer groente, fruit, water, 
koffie en thee maar minder aardappelen, rijst en 
niet-alcoholische dranken dan de groepen uit de lage 
sociaaleconomische klassen.’

‘Cliffhanger’
Van Rossum: ‘In de periode 1987-2010 is de gemid-
delde inneming van mono- en disachariden globaal 
hetzelfde gebleven. Uit de vergelijking (van 9-69-ja-
rigen) van de VCP 2012-2014 met die van 2007-2010 
blijkt dat de consumptie van aardappelen, zuivelpro-
ducten, koek & gebak met meer dan 5% is gedaald 
en van niet-alcoholische dranken met meer dan 5% 
is gestegen.’ Wat deze trends betekenen voor de in-
neming van koolhydraten is onbekend. Van Rossum 
noemde dit een ‘cliffhanger’ waarop volgend jaar het 
antwoord komt.

Klik hier voor de uitgebreide 
versie van het verhaal

‘In de periode 1987-2010 is de 
gemiddelde inneming van mono-  
en disachariden globaal hetzelfde 
gebleven.'

http://www.kenniscentrumsuiker.nl/actueel/652-verslag-van-het-koolhydratencongres-2017-dialoog-over-koolhydraten#consumptie-van-koolhydraten-in-nederland-2
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 PROF.DR.IR. GERTJAN SCHAAFSMA

Metabole effecten van koolhydraten

‘De metabole veranderingen van 
vasten komen sterk overeen met 
die van een ketogene voeding die 
doorgaans veel vet bevat.'

Bij gezonde mensen die lichamelijk actief zijn, is de 
stofwisseling volgens Schaafsma voldoende flexibel 
om de maaltijden goed te verwerken. Bij mensen 
met diabetes is dat voor koolhydraten niet altijd het 
geval en dat vraagt om aanpassing van de leefstijl: 
voeding, lichamelijke activiteit en afvallen. Maar hoe 
ver moeten personen met diabetes en de adviserende 
diëtist daarin gaan?

Ketogene voeding 
Bij minder dan 10 energieprocent koolhydraten  
(< 50 gram/dag) is volgens Schaafsma sprake van 
een zeer laagkoolhydraat dieet dat ketogeen is. De 
lever gebruikt dan vetzuren om ketonlichamen 
te maken die een vervanging zijn van glucose als 
brandstof voor de hersenen. Schaafsma: ‘De meta-
bole veranderingen van vasten komen sterk overeen 
met die van een ketogene voeding die doorgaans veel 
vet bevat. Bij vasten daalt het glucosegehalte van het 
bloed evenals de verhouding insuline/glucagon. Na 

een aantal uren vasten komt de endogene productie 
van glucose uit de aminozuren alanine en glutamine 
op gang. Om de spieren te sparen gaat na enige tijd 
de lever daarvoor lactaat gebruiken. Tegelijkertijd 
worden vrije vetzuren omgezet in ketonlichamen. 
Een ketogene voeding kent voordelen maar er zijn 
ook mogelijke risico’s aan verbonden: vooral nier-
schade door de zuurbelasting en een onevenwichtige 
voeding. De langetermijneffecten van een ketogene 
voeding zijn onzeker.’ Vandaar dat Schaafsma geen 
voorstander is om een ketogene voeding langer dan 
zes weken vol te houden.

Koolhydratencongres 2017
Wat adviseer jij als voedselprofessional?

De hoeveelheid koolhydraten bij diabetes staat volop in de 

belangstelling van patiënt en diëtist. In hoeverre kan 

iemand een (extreme) koolhydraatbeperking probleemloos 

doorvoeren? Schaafsma (emeritus hoogleraar Voeding en 

Levensmiddelen Wageningen University) neemt de 

metabole effecten van koolhydraten onder de loep en komt 

met aanbevelingen. 
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 PROF.DR.IR. GERTJAN SCHAAFSMA

Metabole effecten van koolhydraten

Gunstig bij diabetes type 2 
Schaafsma: ‘Ook een voeding laag in koolhydraten 
(< 40 energieprocent) en hoog in eiwit (25-35 ener-
gieprocent) heeft gunstige effecten op mensen met 
diabetes type 2: afvallen, een betere glucosecontrole 
en verbeterde bloedlipiden. Dit eiwitrijke afvaldieet, 
dat niet-ketogeen is, levert meer verlies aan vet-
massa op en spaart de vetvrije massa beter dan een 
koolhydraatrijk dieet.’

Aanbevolen hoeveelheid 
koolhydraten 
Op basis van de metabole effecten komt Schaafsma 
met aanbevolen hoeveelhe koolhydraten. Hij maakt 
daarbij onderscheid tussen 1) zieke mensen (diabe-
tes type 1 en 2, metabool syndroom en overgewicht), 
2) gezonde actieve personen en als derde duur- en 
topsporters. Zijn persoonlijke koolhydraataanbe-
velingen voor deze groepen zijn achtereenvolgens 
minder dan 40 energieprocent, tussen de 40 en 60 
energieprocent en tussen de 50 en 70 energiepro-
cent. Schaafsma voegt daaraan toe: ‘Voor gezonde 
mensen is een ketogene voeding niet nodig en voor 
duursporters raad ik het af.’ 

Klik hier voor de uitgebreide 
versie van het verhaal

http://www.kenniscentrumsuiker.nl/actueel/652-verslag-van-het-koolhydratencongres-2017-dialoog-over-koolhydraten#metabole-effecten-van-koolhydraten-2


12| ‘Dialoog over koolhydraten’
Suiker in perspectief, oktober 2017

Een hoge bloedglucosespiegel die bij diabetespatiënten optreedt, 

vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Van Dijk (onderzoeker 

Lectoraat Voeding en Sport, Hogeschool Arnhem en Nijmegen) liet 

overtuigend zien dat lichaamsbeweging een gunstig effect heeft op 

bloedglucosespiegels. Ook wees hij de weg hoe dat gemakkelijk in 

praktijk kan worden gebracht. 

 DR. JAN-WILLEM VAN DIJK

Fysieke inspanning en diabetes type 2

Koolhydratencongres 2017
Wat adviseer jij als voedselprofessional?
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Diabetes type 2 ontstaat door erfelijke aanleg en 
westerse leefstijl met te veel energie in de voeding 
en te weinig bewegen. Van Dijk: ‘The genes load the 
gun, but the environment pulls the trigger.’ Dia-
betes type 2 kenmerkt zich door een insulineresis-
tente spiercel en lagere afgifte van insuline door de 
alvleesklier. Van Dijk: ‘Bij spiercellen die ongevoe-
liger zijn voor insuline werkt de insulinesignalering 
in de spiercel minder goed, waardoor de spiercel 
minder effectief glucose kan opnemen uit het bloed.’ 
Onbehandelde en langdurige diabetes verhoogt het 
risico op slechtziendheid, aandoening van zenuwen, 
beroerte, hart- en vaatziekten en nierziekte. Dus het 
is van belang daar iets aan te doen.

Hyperglycemie
Fysieke inspanning is gunstig voor de regulatie van 
de glucosestofwisseling. Van Dijk: ‘Het gemiddelde 
bloedglucosegehalte is lager en er treedt ook minder 
hyperglycemie op. Bij patiënten met diabetes type 2 
komt hyperglycemie veelvuldig voor na een maaltijd 
en dat is ongunstig voor hun gezondheid. Lichame-
lijke inspanning gaat dit tegen. Door het samentrek-
ken van spieren krijgen de spiercellen het signaal om 
glucose op te nemen.’ Op de vraag van dagvoorzitter 
prof.dr.ir. Frans Kok wie van de diëtisten ook advies 
geeft over lichamelijke activiteit, stak meer dan de 
helft de hand op.

Lunchwandeling
Volgens Van Dijk zijn de spieren 24-48 uur na licha-
melijke inspanning gevoeliger voor insuline. Maar 
geldt dat voor alle lichamelijke activiteit zoals duur- 

en krachtinspanning? Van Dijk: ‘Beide zijn effectief 
om de bloedglucosespiegels te verbeteren. Fysieke 
inspanning hoeft niet per se intensief te zijn om de 
bloedglucose te verbeteren. Zelfs activiteiten van het 
dagelijks leven zijn effectief om de bloedglucosepie-
ken na een maaltijd te verlagen. Het volume van 
de inspanning is belangrijk en dat bestaat uit duur 
vermenigvuldigd met de intensiteit en frequentie: 
bijvoorbeeld het volume van 2 uur 9 km/uur hard-
lopen is hetzelfde als 4 uur 4,5 km/uur wandelen.’ 
Maar zelfs een klein beetje fysieke inspanning heeft 
al gunstige effecten. Een lunchwandeling van bij-
voorbeeld een kwartier is volgens Van Dijk een heel 
goede manier om de glucosepiek te dempen.

 DR. JAN-WILLEM VAN DIJK

Fysieke inspanning en diabetes type 2

‘The genes load the gun, but the 
environment pulls the trigger.'

‘Een lunchwandeling van 
bijvoorbeeld een kwartier is volgens 
van Dijk een heel goede manier  
om de glucosepiek te dempen.'

Klik hier voor de uitgebreide 
versie van het verhaal

http://www.kenniscentrumsuiker.nl/actueel/652-verslag-van-het-koolhydratencongres-2017-dialoog-over-koolhydraten#fysieke-inspanning-en-diabetes-type-twee-2
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Bij diabetes is het glucosemetabolisme ontregeld 
door diverse risicofactoren, waaronder lichamelijke 
inactiviteit. Heijligenberg: ‘Bij een behandeling van 
een diabetespatiënt is een zo normaal mogelijk leven 
het uitgangspunt. Maar bij diabetes type 1 kan de 
behandeling niet zonder gebruik te maken van insu-
line. Voor alle diabetespatiënten moet er een (indi-
viduele) balans gevonden worden tussen voeding, 
inspanning, insuline et cetera en dat is best lastig. 
Beperking van gezondheidsschade staat dan weleens 
op gespannen voet met een normaal en ambitieus 
leven.’ Een goede voeding is onderdeel van de be-
handeling en daarbij is het ook van belang om naar 
de consumptie van koolhydraten te kijken.

Microvasculaire complicaties
Bij diabetes type 1 kunnen na jaren microvasculaire 
complicaties optreden vooral in ogen, nieren en de 

 DR. RIK HEIJLIGENBERG

Behandelaars en 
diabetespatiënt op zoek
naar individuele balans

PRAKTIJKVOORBEELD: LASTIGE MOMENTEN

Heijligenberg :‘In het voorjaar was ik met een 

vrouwelijke diabetespatiënt van mij op een 

congres. We zaten bij het diner aan tafel bij de 

directeur van een bedrijf dat automatische 

insulinepompen verkoopt. Ik vroeg haar: ‘Hoe 

schat jij nu in hoeveel koolhydraten er in deze 

broccolisoep zitten en hoeveel insuline ga je nu 

toedienen? Zij antwoordde : ‘Ik heb werkelijk 

geen idee, ik gok altijd maar wat. De directeur 

viel bijna van zijn stoel af toen hij dat hoorde. 

De patiënt: ‘Wanneer ik de maaltijd zelf klaar 

maak dan gaat het inschatten prima maar bij 

deze soep waar ingrediënten als room en 

maïzena in kunnen zitten heb ik geen idee’. 

Iemand met diabetes moet een goede (individuele) balans vinden 

tussen zaken als voeding, inspanning en medicatie. Heijligenberg 

(internist-endocrinoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei) past de 

behandeldoelen aan op wat de patiënt wil en kan. 
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uiteinden van de zenuwen. Heijligenberg: ‘Het func-
tieverlies van deze weefsels treedt op in de kleine 
bloedvaten en dan vooral in weefsels die relatief veel 
energie gebruiken.’ Circa 10% van de diabetespatiën-
ten heeft type 1 (met een absoluut tekort aan insu-
line). Diabetes type 2 ontstaat door ongevoeligheid 
voor de werking van insuline en door een verlaagde 
insulineproductie. 

Op zoek naar de balans
Heijligenberg: ‘Bij de behandeling van diabetes moet 
een balans gevonden worden tussen enerzijds het 
voorkomen van een hypo met een risico op een coma 
en anderzijds het voorkomen van te hoge glucose-

Klik hier voor de uitgebreide 
versie van het verhaal

spiegels met ellende na een aantal jaren. Veel men-
sen denken onterecht dat er een soort knop is waar 
je aan kunt draaien.’ 

‘Veel mensen denken onterecht 
dat er een soort knop is waar je 
aan kunt draaien.'

http://www.kenniscentrumsuiker.nl/actueel/652-verslag-van-het-koolhydratencongres-2017-dialoog-over-koolhydraten#behandelaars-en-diabetespatient-op-zoek-naar-individuele-balans-2
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 MARIËLLE VAN VEEN 

Wie en wanneer adviseer je wat?

Koolhydratencongres 2017
Wat adviseer jij als voedselprofessional?

Bij het adviseren over koolhydraten (aan patiënten met 

diabetes) staan de richtlijnen van de Gezondheidsraad en van de 

Nederlandse Diabetes Federatie centraal. Voor Van Veen (diëtist 

diabeteszorg, LUMC) zijn voedingsadviezen individueel 

maatwerk afkomstig van professionals die kennis van zaken 

hebben en in een multidisciplinair team samenwerken.
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 MARIËLLE VAN VEEN 

Wie en wanneer adviseer je wat?
De praktijk van mensen met hoge bloedglucosewaar-
den, hoge dosering medicatie en overgewicht is vol-
gens Van Veen weerbarstig. Zij maakt bij de adviezen 
onderscheid tussen gezonde mensen, mensen met 
overgewicht, mensen met diabetes en mensen met 
diabetes en overgewicht. Van Veen: ‘Voor gezonde 
mensen gelden de Richtlijnen goede voeding en zij 
behoeven niet op de hoeveelheid koolhydraten te 
letten maar wel op suikerhoudende dranken. Voor 
mensen met diabetes dient de hoeveelheid kool-
hydraten ook niet per definitie te worden beperkt. 
Volgens de voedingsrichtlijn van de Nederlandse 
Diabetes Federatie (NDF) kunnen verschillende 
voedingspatronen, waaronder een gematigd kool-
hydraatbeperkt voedingspatroon, het uitgangspunt 
zijn. Deze koolhydraatbeperking is individueel 
maatwerk mede op basis van de gebruikte medicatie 
en de activiteiten in het dagelijks leven. Bij de indivi-
duele advisering krijgen de cliënten informatie over 
de vaststaande feiten over gezonde voeding en de 
verschillende mogelijkheden, om vervolgens samen 
te kijken wat haalbaar is. Te verwachten gunstige 
effecten zijn dan: verbetering van de glucoseregula-
tie, minder medicijngebruik, een beter lipidenprofiel 
en afvallen. Maar een sterke koolhydraatbeperking is 
niet voor iedereen haalbaar en niet iedereen heeft er 
baat bij.’

Matige, sterke en zeer sterke  
koolhydraatbeperking 
Matige koolhydraatbeperking komt overeen met 
maximaal 40 energieprocent koolhydraten, sterke 
met minder dan 26 energieprocent en zeer sterke 
koolhydraatbeperking met minder dan 10 ener-
gieprocent. Van Veen gaf inzicht in de producten, 
zoals frisdranken, vla en koek, die in aanmerking 
komen om te beperken bij een matige koolhydraat 
beperking en welke alternatieven daarvoor in de 
plaats kunnen komen: bijvoorbeeld water, kwark en 
een handje noten. Bij sterke koolhydraatbeperking 
moeten ook producten met complexe koolhydraten, 
zoals brood, aardappelen en peulvruchten worden 
vermeden.’ 

Structurele veranderingen
Bij dieetadvisering gaat het uiteindelijk om structu-
rele veranderingen in het eet- en beweeggedrag. Om 
dat te bereiken pleit Van Veen voor goede onderlinge 
afspraken, samenwerking en communicatie. Dit zijn 
belangrijke pijlers van de multidisciplinaire behan-
deling bij diabetes. Bij de advisering speelt ook de 
vraag naar de haalbaarheid een belangrijke rol. Van 
Veen: ‘Wanneer een patiënt per se één keer per week 
aardappelen wil eten kun je daar maar beter reke-
ning mee houden: de patiënt kan het voedingsadvies 
dan beter volhouden.’ 

‘Bij dieetadvisering gaat het 
uiteindelijk om structurele 
veranderingen in het eet- en 
beweeggedrag.'

‘Een sterke koolhydraatbeperking is 
niet voor iedereen haalbaar en niet 
iedereen heeft er baat bij.'

Klik hier voor de uitgebreide 
versie van het verhaal

http://www.kenniscentrumsuiker.nl/actueel/652-verslag-van-het-koolhydratencongres-2017-dialoog-over-koolhydraten#wie-en-wanneer-adviseer-je-wat-2
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 MATTHIJS FLEURKE, MSc 

Voedingshypes in onze 
gevoelssamenleving

‘Ik heb het idee dat de mensen niet goed meer weten 
wat ‘normaal’ eten is’, aldus socioloog Matthijs 
Fleurke (lectoraat Mantelzorg, Voeding en Diëte-
tiek, de Haagse Hogeschool). ‘De samenleving is 
ingewikkelder geworden. Vroeger was het algemene 
voedingsadvies ‘eet alles met mate’, nu is ‘van alles 
een beetje eten’ iets heel anders.’ Hij benadrukt dat 
mensen zijn veroordeeld om uit de vele mogelijkhe-
den zelf belangrijke keuzes te maken. 

Knellende banden
Wat hebben die ontwikkelingen met hypes en diëte-
tiek te maken? Fleurke: ‘Religie, tradities en lokale 
gewoontes waren in het verleden een belangrijke 
leidraad. Is door onze huidige manier van leven daar 
meer vrijheid voor in de plaats gekomen?’ Ja, con-
stateert hij. ‘Knellende banden zijn verdwenen, maar 
anderzijds moeten we nu veel keuzes maken.’ 

Wantrouwen gevoed
Lastig vindt hij, omdat er steeds minder hulp is. 
‘Daar komt nog bij dat wetenschappers en experts 
zoals de diëtist, in de media verschillende meningen 
verkondigen.’ Hij noemt de rol van de wetenschap-
pers. ‘Zij gaan er vanuit ‘we hebben alles gecheckt, 
het is goed’. Terwijl de consument vindt: als er zo-
veel gecheckt moet worden, dan zal het wel gevaar-
lijk zijn. Er wordt steeds meer informatie geboden, 

Koolhydratencongres 2017
Wat adviseer jij als voedselprofessional?

Het is in ons dagelijks leven inmiddels 

tamelijk vanzelfsprekend om bij het 

maken van keuzes je gevoel te laten 

spreken. Dat verklaart in ieder geval 

een deel van het succes van 

voedingshypes, zegt socioloog 

Matthijs Fleurke. De diëtist kan 

gebruik maken van die hypes.

‘Probeer in programma’s  
zoals DWDD, RTL Late Night 
voedingshypes aan de orde  
te stellen.’
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Klik hier voor de uitgebreide 
versie van het verhaal

maar dit voedt het wantrouwen. Er ontstaat angst  
en onzekerheid.’

Gevoelssamenleving
Het is in onze samenleving inmiddels tamelijk van-
zelfsprekend om bij het maken van keuzes je gevoel 
te laten spreken. Dat verklaart in ieder geval een 
deel van het succes van voedingshypes. Harde feiten 
negeren? Geloven wat je het beste uitkomt? Professi-
onals hebben voor een deel van de gezondheidspro-
blemen niet een passende oplossing. Voedingshypes 
bieden in ieder geval vaak hoop. Fleurke: ‘Mensen 
die hypes volgen hebben de diëtist eigenlijk niet no-
dig. Het speelt zich af op een ander niveau, in ieder 
geval niet in de spreekkamer.’ 

Gezamenlijke oplossing
Fleurke pleit voor een gezamenlijke oplossing.  
‘Probeer in programma’s zoals DWDD, RTL Late 
Night voedingshypes aan de orde te stellen. Toon 
respect voor elkaar en ga samen de discussie aan.’ 
Kortom, de diëtist kan ook gebruik maken van  
hypes. Wellicht een aanpak waarmee de Nederlandse 
Vereniging van Diëtisten en de Diëtisten Coöperatie 
Nederland aan de slag gaan?

http://www.kenniscentrumsuiker.nl/actueel/652-verslag-van-het-koolhydratencongres-2017-dialoog-over-koolhydraten#voedingshypes-in-onze-gevoelssamenleving-2
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PANELDISCUSSIE

Heel weinig koolhydraten eten: 
wel of niet gezondheidsschade? 
De diëtist die gunstige resultaten 
boekt met een koolhydraatarm 
voedingsadvies maar de internist 
die dergelijke geweldige
resultaten in z’n dagelijkse werk
bij lang niet iedereen ziet?
Lees de highlights naar aanleiding 
van de paneldiscussie.

‘Een waarheid als een bruine 
boterham’
‘Ik vind dat je brood als koolhydraatbron wel kan 
missen’, reageert Verkoelen naar aanleiding van 
de stelling: Koolhydraten zijn broodnodig. Ze is bij 
de behandeling van patiënten met overgewicht een 
fervent voorstander van het koolhydraatarm dieet. 
‘Bij mensen met overgewicht is het beter de energie 
uit het lichaamsvet te halen.’ Schaafsma zegt: ‘Als je 
kijkt naar de praktijk, dan is brood wel een belangrij-
ke leverancier van nutriënten. Denk bijvoorbeeld aan 
jodium. Het advies van de Gezondheidsraad luidt: 
tenminste 90 gram bruin/volkoren of andere volko-

Deskundigen aan het woord

Koolhydratencongres 2017
Wat adviseer jij als voedselprofessional?
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renproducten per dag.’ Koolhydraten leveren ener-
gie. We kunnen niet zonder, aldus Heijligenberg. ‘Als 
je kijkt naar de situatie wereldwijd, dan is dat een 
waarheid als een bruine boterham.’ Als gemiddelde 
Nederlander vind ik zo’n discussie over wel of niet 
brood, wel of niet koolhydraten een wat onzinnige 
discussie tussen deskundologen, constateert Van der 
Velpen. ‘We moeten breder kijken, het gaat om een 
politieke discussie. Het komt er op neer dat mensen 
veel te veel eten. Er worden door de industrie te veel 
onnodige producten op de markt gezet. Dat vraagt 
om extra overheidsmaatregelen.‘

Die geweldige resultaten 
zie ik niet’
‘Ik boek veel resultaat met het advies om bij dia-
betes type 2 koolhydraatarm te eten. In mijn prak-
tijk wordt 80% van de patiënten insulinevrij’, zegt 
Verkoelen als reactie op de stelling: Diabetes type 2 
is te genezen met weinig koolhydraten. Haar ad-
vies (bij insulineresistentie): beperk de hoeveelheid 
koolhydraten bij de patiënt met overgewicht die niet 
overmatig eet. ‘Daarmee zijn bijna alle metabole 

afwijkingen te herstellen, denk aan bloedsuikers, 
bloeddruk en cholesterol. Met goede begeleiding lukt 
dit meestal goed.’ Heijligenberg: ‘Die geweldige resul-
taten bij een koolhydraatbeperkt advies zie ik in m’n 
dagelijkse werk lang niet bij iedereen. Alleen mensen 
die heel gemotiveerd zijn, houden het vol. Die 80% 
van mevrouw Verkoelen is heel bijzonder. Patiënten 
vallen terug. Hoe is de situatie na een paar jaar?’ 

De nieuwe generatie verleiden
‘Kijk op een schaphoogte van 1 meter in de super-
markt’, adviseerde Van der Velpen de congresdeelne-
mers naar aanleiding van de stelling: Marketing voor 
ongezonde producten moet wettelijk worden verbo-
den bij kinderen tot 16 jaar. ‘En zie dat de producten 
die daar staan vele malen zoeter zijn, en leukere 
verpakkingen hebben dan op andere plaatsen. Zo 
verleiden we de nieuwe generatie. Daarom verbieden 
we in de metro in Amsterdam sinds kort reclame voor 
ongezonde producten die is bedoeld voor kinderen.’ 

Bloggers en vloggers
Uit de zaal wordt de suggestie gedaan de aanpak te 
verbreden naar bloggers, vloggers en sportclubs.’ 
De voetbalclub draait op de inkomsten uit de patat, 
de sportkantine is soms een halve snackbar merkt 
Heijligenberg op. ‘Het komt er op neer dat voor de 
jonge generatie de pijlers van gezond eten duidelijker 
moeten zijn. Daar moeten we hard aan werken.’ Van 
der Velpen: ‘Als je de ‘sprinkhanenplaag’ scholieren 
de supermarkt ziet binnenstormen – richting crois-
sants en donuts – dan vraag ik me af ‘hoe krijgen we 
dat voor elkaar?’ Wie krijgen we in de voedingsmid-
delensector mee om een bijdrage te leveren aan een 
gezonde omgeving? Mij gaat het om preventie, hoe 
voorkomen we dat mensen te veel, en ongezond gaan 
eten. Hoe voorkomen we dat ze klachten krijgen.'

Deskundigen uit de paneldiscussie:

•  Prof.dr.ir. Gertjan Schaafsma, 

emeritus hoogleraar Voeding en 

Levensmiddelen, Wageningen 

University

•  Dr. Rik Heijligenberg, internist-

endocrinoloog, Ziekenhuis Gelderse 

Vallei

•  Harriët Verkoelen, diëtist, 

diabetesverpleegkundige

•  Paul van der Velpen, oud-directeur 

GGD Amsterdam

•  Dr. Jan-Willem van Dijk,  

onderzoeker Lectoraat Voeding  

en Sport, Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen

Deskundigen aan het woord

Klik hier voor de uitgebreide 
versie van het verhaal
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Over de effecten van koolhydraten op de 

hersenfunctie doen diverse verhalen de ronde 

in de media maar ze zijn vaak wetenschappelijk 

niet goed onderbouwd. Markus (bijzonder 

hoogleraar Neuro-psychologie, Maastricht 

University) doet al jaren onderzoek naar de 

vraag of koolhydraten stress en gerelateerde 

depressieve gevoelens kunnen verminderen.  

Dat blijkt soms het geval te zijn bij stress-

gevoelige mensen maar over de relevantie 

hiervan voor de praktijk is Markus minder 

stellig.

Kunnen koolhydraten
stress en depressieve
klachten verminderen?

PROF.DR. ROB MARKUS
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Volgens Markus zijn mensen continue bezig met het 
vinden van een mentaal-emotionele balans: de eisen 
en druk van de omgeving moeten daarbij zoveel 
mogelijk in evenwicht zijn met de wensen en capaci-
teiten van de persoon in kwestie. Markus: ‘Het vraagt 
veel energie om dit in stand te houden. Wanneer dat 
onvoldoende lukt en er sprake is van een continu 
verstoorde balans door heftige omgevingsgebeurte-
nissen ontstaat er een situatie van chronische stress. 
Dit komt bij circa 30% van de bevolking voor en dat 
kan leiden tot depressies.’

Bij onderzoek naar de effecten van acute stress 
moeten proefpersonen sommen oplossen die onmo-
gelijk zijn, terwijl zij dachten dat hun dat wel zou 
lukken. Ook wordt daarbij vaak gebruik gemaakt van 
oncontroleerbaar lawaai. Dit zal de stress en faalerva-
ring versterkten. Markus hanteert in zijn onderzoeken 
naar de effecten van stress op de hersenen en gedrag 
zowel psychologische (emotie, stemming) als biologi-
sche (hersenresponsen, hormonale veranderingen) 
uitkomstmaten voor stress.

'Serotonine is de enige 
neurotransmitter die direct 
afhankelijk is van voeding:  
het kan alleen worden 
gesynthetiseerd uit het 
essentiële voedingsamino- 
zuur tryptofaan.'
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Serotonine
In het onderzoek van Markus speelt onder andere de 
signaalstof (neurotransmitter) serotonine, dat in 
verband staat met de mentaal-emotionele veerkracht 
van mensen, een centrale rol. Markus: ‘Serotonine 
zorgt voor de communicatie (signaaloverdracht) 
tussen zenuwcellen in de hersenen die een rol spelen 
bij stress en depressie. Bij een klinisch vastgestelde 
depressie wordt dikwijls aangetoond dat de hersenen 
beschikken over een te laag werkend (te weinig) 
serotoninesysteem. Serotonine is de enige 
neuro-transmitter die direct afhankelijk is van  
voeding: het kan alleen worden gesynthetiseerd  
uit het essentiële voedingsaminozuur tryptofaan.

Koolhydraten en depressies?
Mensen eten graag zoete koolhydraatproducten, 
vooral onder negatieve stemming en/of stress. Ener-
zijds komt dit, voornamelijk, door de prettige ervaring 
van de lekkere zoete smaak. Dat werkt belonend, 
vooral wanneer iemand zich slecht voelt. Anderzijds 
zijn er aanwijzingen dat dit komt doordat koolhydra-
ten in bijzondere gevallen een serotonineverhogend 
effect hebben. Beide mechanismen (beloning/smaak 
en serotonine) worden verondersteld stemmingsver-

betering op te wekken. Het meest waarschijnlijk komt 
het grootste effect door de smaak. 

Door welk biologisch mechanisme kunnen koolhydra-
ten via serotonine de stemming verbeteren? Markus: 
‘Koolhydraten, vooral de zoete soorten, worden 
verondersteld dit te doen (naast lekkere smaakge-
waarwording) door serotonine in de hersenen te 
verhogen. Dit gebeurt doordat na het eten van kool-
hydraten het glucosegehalte in het bloed stijgt waar-
door er meer insuline in het bloed komt. Daardoor 
worden verschillende aminozuren in het bloed (de 
zogenaamde grote neutrale aminozuren) met uitzon-
dering van tryptofaan door de spiercellen opgenomen. 
Dit levert tryptofaan een concurrentievoordeel op bij 
het gevecht om via de transportkanalen in de herse-
nen door te dringen. Meer tryptofaan in het brein 
betekent dan direct meer vorming van serotonine. 
Omdat serotonine zo’n grote rol speelt bij stress, 
stemming en depressie veronderstellen sommigen dat 
dit het mechanisme is waardoor zoete koolhydraten 
gunstig werken op stress en stemming. Dit is op te 
vatten als een soort van zelfmedicatie tegen negatieve 
stemming. De inneming van eiwit heeft het omge-
keerde effect. Markus: ‘Dan daalt de verhouding 
tryptofaan ten opzichte van de andere aminozuren in 
het bloed waardoor tryptofaan op achterstand komt  
te staan bij de transportkanalen en er dus minder 
tryptofaan in de hersenen komt om serotonine van  
te maken.’ Vooral de effecten van koolhydraten op  
de hersenen zijn tamelijk consistent aangetoond. 

'De effecten op stemming en 
gedrag zijn in verschillende 
studies aangetoond. Eerlijk-
heidshalve: er bestaan ook 
niet-ondersteunende studies.'
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Relevantie voor stressgevoelige 
mensen
Markus: ‘De serotoninegevoeligheid in de hersenen 
verschilt tussen mensen en daardoor dus ook de 
effecten van koolhydraten. We veronderstelden dat 
koolhydraten vooral effect op de hersenen hebben bij 
mensen met een serotoninegevoeligheid. Dit kan door 
hun genen komen maar ook door chronische stress. 
Flink wat studies ondersteunen deze veronderstelling, 
maar er zijn ook niet-ondersteunende studies. Hieruit 
wordt momenteel geconcludeerd dat koolhydraten, 
waaronder suikers, een gunstig effect kunnen hebben 
op stressweerbaarheid en de stemming vooral bij 
mensen met chronische stress en/of een genetische 
seretoninegevoeligheid van de hersenen.’

Maar hoe relevant zijn deze resultaten voor de prak-
tijk? Markus: ‘De effecten op stemming en gedrag zijn 
in verschillende studies aangetoond. Eerlijkheids- 
halve: er bestaan ook niet-ondersteunende studies. 
Ook zijn de gevonden effecten niet erg sterk en 
daardoor niet relevant voor klinische behandelprak-
tijk van stemminsgaandoeningen zoals depressie.  
Wel zouden zij die continu onder stress staan en/of 
ontstemd zijn baat kunnen hebben bij wat meer 
koolhydraatrijke voeding; wellicht door de lekkerdere 
belonende werking en misschien ook wel door de 
verhoging van het serotoninegehalte in de hersenen.’ 

Degelijk onderzoek in de strijd 
tegen voedingshypes
Markus maakt zich druk over voedingshypes en over 
het wetenschappelijk bewijs daarvan. Markus: ‘Een 
stelling is wetenschappelijk bewezen wanneer deze 
herhaaldelijk proefondervindelijk is aangetoond met 
gecontroleerd onderzoek waarbij andere oorzaken 
zijn uitgesloten. Dit vraagt om een herhaling van 
vergelijkbaar empirisch onderzoek in de vorm van  
een goed opgezette en uitgevoerde gerandomiseerde, 
gecontroleerde, dubbelblinde studie met een contro-

legroep. Meestal valt bij de selectie voor een me-
ta-analyse 80% van goede studies af omdat de  
kwaliteit van het onderzoek onder de maat is. Bij 
voldoende goede studies ligt de wetenschappelijke 
waarheid in het midden: het gemiddelde van de 
resultaten.’ Doordat veel uitspraken over de effecten 
van voeding op hersenen en gedrag niet slagen voor 
deze waarheidstoets ontstaan misvattingen in de 
media. 

Misvattingen
Markus: ‘De wereldwijde gewichtstoename is niet 
gerelateerd aan specifieke voedingsstoffen, zoals 
suiker. Ja, we worden dik van suiker net als van 
vetten en eiwitten. Een te veel aan totale energie- 
inname maakt iemand dik. Suiker is, net als andere 
voedingsmiddelen en stoffen, met uitzondering van 
alcohol, ook niet verslavend zoals een drug. Hierover 
bestaat duidelijk internationale wetenschappelijke 
consensus. Echter, misvattingen kunnen wel de basis 
vormen voor een voedingshype. Bijvoorbeeld wanneer 
een enkele onderzoeker aansprekende resultaten 
heeft verkregen met een dierexperiment. Een media-
bericht, dat zich slechts richt op een enkele (verdraai-
de) uitkomst in plaats van de algemene consensus 
gebaseerd op uitkomsten van alle bestaande goed 
uitgevoerde studies, is gebaseerd op een mening en 
niet op een wetenschappelijk ondersteund feit.’ 

'Misvattingen kunnen de basis 
vormen voor een voedingshype.'
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Huisartsen en geneeskundestudenten: 
liever gezonde voeding dan pillen voorschrijven
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VWS signaleerde dat er bij artsen veel vragen over 
voeding leven, en dat de vereniging Arts en Voeding 
en Student en Voeding opgericht werden. VWS bood 
Van Dam, destijds co-assistent geneeskunde aan de 
Erasmusuniversiteit, nu PhD-student Radiologie & 
Neurologie Erasmus MC Rotterdam, gelegenheid 
onderzoek te doen naar de informatiebehoefte van 
studenten geneeskunde en huisartsen. Van Dam 
analyseerde de curricula van de acht medische facul-
teiten in Nederland op het aantal uren dat ze aan 
voeding en leefstijl besteden. Gemiddeld is dit 29 uur, 
uitschieters zijn Rotterdam (77 uur) en Groningen (5 

Voeding en leefstijl staan in het middelpunt van de belangstelling, niet alleen 

bij de gemiddelde Nederlander, maar zeker ook bij geneeskundestudenten 

en huisartsen. Dianne van Dam-Nolen deed in opdracht van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar de behoefte 

aan kennis over voeding en leefstijl van (toekomstige) artsen. De resultaten 

zijn duidelijk. ‘De behoefte is ontzettend groot. Het is schokkend om te 

zien dat artsen tijdens hun hele studie (minimaal 6 jaar) soms maar 5 uur 

voedingsonderwijs krijgen.’

uur). Van Dam verspreidde tevens enquêtes onder 
co-assistenten respectievelijk recent afgestudeerde 
huisartsen. Bijna 900 co-assistenten en 160 huisart-
sen vulden de enquête in. 

Honger naar kennis
De behoefte aan kennis over voeding en leefstijl is 
groot. Ruim 80% van de respondenten gaf aan meer 
te willen weten over voeding en gezondheid. Enkele 
medische faculteiten herzien op dit moment, in 
samenwerking met de Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra (NFU), hun curricula 

Huisartsen en geneeskundestudenten: 
liever gezonde voeding dan pillen voorschrijven

DIANNE VAN DAM, MSc
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waarin voeding en leefstijl een duidelijke plaats 
krijgen. Van Dam: ‘In Rotterdam besteden ze veel 
aandacht aan basale vakken als fysiologie en bioche-
mie. Met deze kennis kun je de ‘theorieën’ van blog-
gers en vloggers en niet te vergeten van je patiënten in 
de spreekkamer, beter beoordelen. Alleen basale 
kennis is echter niet voldoende, het gaat er ook om 
hoe je het aan je patiënten vertelt, waar je betrouw- 
bare informatie vindt en hoe en naar wie je door- 
verwijst. Daarom nam ik deze aspecten ook op in  
de enquêtes.’ 

Betrouwbare informatiebronnen
Bijna tweederde van de huisartsen en minder dan de 
helft van de co-assistenten kent geen betrouwbare 
informatiewebsites over voeding en leefstijl, en als ze 
die al kennen, gebruiken ze die zelden of nooit. Van 
de huisartsen kent ruim 14% de (website van) Artsen-
wijzer Diëtetiek en 41% de website van het Voedings-
centrum, van de co-assistenten is dit respectievelijk 3 

en 45%. Het Voedingscentrum is bij de respondenten 
overigens de bekendste informatiebron op het gebied 
van voeding. De website van de Gezondheidsraad 
(GR) is relatief onbekend. ‘Ik kende, voor ik bij VWS 
begon, de website van de GR ook niet’, zegt van Dam. 
‘Opvallend dat niemand mij heeft verteld dat deze 
website bestaat. Zoveel bundeling van voedingsonder-
zoeken en analyses met conclusies! Ik heb tijdens 
mijn studie geneeskunde enkele onderzoeken gedaan 
waarbij we met behulp van PubMed en de Cochrane 
Library informatie vergaarden. Natuurlijk heel 
leerzaam, maar jammer dat ik niet wist dat er op de 
website van de GR zo’n schat aan informatie te vinden 
is, toegespitst op de situatie in Nederland. Aanpassen 
van curricula is nodig en prachtig, maar juist ook met 
kleine dingen als het tijdens de colleges informeren 
over betrouwbare websites, kun je al heel veel berei-
ken. De website van de GR is dus een aanrader, maar 
ook bijvoorbeeld de website van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG). Natuurlijk wordt 

Bron: Factsheet onderzoek 
'Voeding en leefstijl in de 
opleiding Geneeskunde'

  Voeding Leefstijl Gesprekstechnieken

 Rotterdam 77 uur 54,5 uur 3 uur

 Nijmegen 15 uur 30 uur 28,5 uur

 Groningen 5,5 uur 13,7 uur 2 uur

 Leiden 20 uur 20 uur 0 uur

Gemiddeld krijgt een student in zes jaar tijd 29 uur les over voeding, 30 uur over 

leefstijl en 8 uur over motiverende gespreksvoering.

Vier medische faculteiten stelden hun studie- 

gidsen beschikbaar. Onder ‘lesuren’ vallen 

hoorcolleges, werkgroepen, zelfstudieopdrachten 

en vaardigheidsonderwijs.

https://www.gezondheidsraad.nl/nl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.cochranelibrary.com/
https://www.nhg.org/
https://www.nhg.org/
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niet iedere student geneeskunde later huisarts, maar 
ook voor andere specialismen is hier veel bruikbare 
informatie te vinden.’

Verwijzen en samenwerken
‘Artsen zijn vaak al overbelast, die moeten niet ook 
nog eens alles over voeding op hun bordje krijgen’, 
vervolgt onderzoeker Van Dam. ‘De arts moet niet 
alles alleen doen, juist door samen te werken met 
andere professionals bereik je meer. Als een arts meer 
weet over voeding en leefstijl, kan hij beter bepalen of 
doorverwijzen naar een andere professional zinvol is. 
Daarom hebben we ook het onderwerp ‘verwijzen’ in 
de enquête opgenomen.’ Bij de co-assistenten leerde 
19% wanneer en 33% naar wie te verwijzen, bij de 
huisartsen was dit respectievelijk 58 en 63%. ‘Er is 
dus nog werk aan de winkel voor bijvoorbeeld diëtis-
ten om hun zichtbaarheid te vergroten. Ze hoeven 
volgens mij niet bang te zijn dat artsen het gras voor 
hun voeten wegmaaien. Hoe meer een arts over 

voeding weet, hoe beter hij weet dat hij niet alles weet 
en iemand anders nodig heeft. Een goede arts verwijst 
voor voedingsgerelateerde zaken naar een diëtist.’ 

Het volledige rapport 'Voeding en leefstijlfactoren in 
de opleiding geneeskunde' is hier te vinden. 

'Hoe meer een arts over voeding 
weet, hoe beter hij weet dat hij 
niet alles weet en iemand anders 
nodig heeft. Een goede arts 
verwijst voor voedingsgerelateerde 
zaken naar een diëtist.'

Ruim 70% wil meer onderwijs over leefstijl.Ruim 80% wil meer onderwijs over voeding.

https://www.medischcontact.nl/arts-in-spe/nieuws/ais-artikel/co-en-huisarts-hongerig-naar-voedingsonderwijs.htm


 
 

Gamen, stress en  
calorie-inname 
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Obesitas is een ingewikkelde en veelsoortige aan- 

doening constateerde prof.dr. Liesbeth van Rossum  

ter gelegenheid van haar benoeming als hoogleraar 

Obesitas en Stress. Artsen die mensen met ernstig 

overgewicht op hun spreekuur krijgen, moeten daarom 

niet te snel concluderen dat het alleen gaat om 

verkeerd eten en te weinig bewegen. De lijst van 

mogelijke oorzaken van ernstig overgewicht is lang. 

’Bij een individu is het vrijwel altijd een optelsom van 

factoren.’ Zoals het gebruik van medicijnen, slaap- 

gebrek en chronische stress. ‘Chronische stress kan 

leiden tot extra buikvet en ‘snacktrek’. Daarom zegt 

Van Rossum: ‘Als je rekening houdt met dit soort 

factoren, is de kans dat je de juiste manier vindt om  

af te vallen, veel kansrijker.’ En waarschuwt ze: ‘Val uw 

zwaarlijvige medemens niet zo hard af. Obesitas is een 

ziekte, maar mensen krijgen weinig steun. Ik zie veel 

verdriet en schaamte in mijn spreekkamer.’ 

Bron: Erasmus MC oratie 29 september 2017 

Oorzaak obesitas,
een optelsom van 
factoren

Een uur lang videospelletjes spelen gaat bij mannen 

met overgewicht vergezeld met een hogere bloeddruk, 

hogere hartslag en meer stressgevoelens vergeleken 

met televisiekijken. Dat blijkt uit een gerandomiseerd 

en gecontroleerd interventieonderzoek van de  

Newcastle University. De onderzoekers deelden  

72 mannen (18-30 jaar, BMI >25) in 3 groepen op: een 

groep die televisie moest kijken (de serie Friends, niet 

gewelddadig), een groep die FIFA 2013 moest spelen 

(een niet gewelddadig videospelletje) en een groep  

die Modern Warfare 3 moest spelen (een gewelddadig 

videospelletje). Vooraf aten alle deelnemers een 

gestandaardiseerd ontbijt, waarna ze een uur game-

den / televisiekeken gevolgd door een rustperiode 

waarin snacks en drankjes werden aangeboden.  

De deelnemers die het gewelddadige videospelletje 

speelden namen na 1 uur spelen significant meer 

calorieën (208 kcal meer), verzadigd vet (4,4 gram 

meer) en zoete voedingsmiddelen (26 gram) in dan de 

deelnemers die televisie keken. Tussen de deelnemers 

die FIFA 2013 speelden en de deelnemers die televisie 

keken zat geen verschil in inname.      

Bron: Siervo M., Gan J., Fewtrell M.S., Cortina-Borja M. 

& Wells J.C.K., Acute effects of video-game playing 

versus television viewing on stress markers and food 

intake in overweight and obese young men:  

A randomised controlled trial, Appetite (2017)
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De nieuwe Belgische voedingsdriehoek heeft 3 lagen 

met bovenaan (na water) voedingsmiddelen van 

plantaardige oorsprong die een gunstig effect op de 

gezondheid hebben, zoals groenten, fruit, noten, 

peulvruchten en plantaardige oliën. In de middelste 

laag staan voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong 

met een gunstig, neutraal of onvoldoende bewezen 

effect op de gezondheid, zoals vis, zuivel en eieren.  

In de onderste laag (de punt) zijn voedingsmiddelen 

ondergebracht die mogelijk een ongunstig effect 

hebben op de gezondheid, maar nog enkele nuttige 

voedingsstoffen bevatten, zoals rood vlees, boter, 

kokos- en palmolie. Buiten de driehoek staat een 

categorie (de restgroep) waarvan zo weinig mogelijk 

gegeten zou moeten worden, zoals snoep, fastfood, 

frisdranken en alcoholische dranken. 

Bron: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, 2017

Nieuwe Voedings- 
driehoek België

Eerstelijnszorg diëtist 
cijfers 2016

In 2016 deden 70 vrijgevestigde diëtistenpraktijken  

en 6 thuiszorginstellingen (totaal 177 diëtisten;  

37.029 patiënten) mee aan de NIVEL Zorgregistratie 

Diëtetiek. Het aantal consulten per patiënt was 3,1 per 

kalenderjaar met een behandeltijd (direct en indirect 

contact) van 2,1 uur. De meest voorkomende gezond-

heidsproblemen: een te hoog gewicht (58% van de 

patiënten; gemiddelde BMI bij de start 32,9 kg/m2); 

diabetes type 2 (25%); hypercholesterolemie (11%); 

onbedoeld gewichtsverlies (10%) en hypertensie (9%). 

34% van de patiënten haalde het doel van de  

behandeling (zoals het beïnvloeden van nieuw  

voedingsgedrag). 

Bron: NIVEL juli 2017 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek


 
 

Doe minstens 150 minuten per week aan matig 

intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen en 

verspreid het over diverse dagen. Dat is het nieuwe 

beweegadvies van de Gezondheidsraad (augustus 

2017), de vervanger van de oude Nederlandse Norm 

Gezond Bewegen, de Fitnorm en de Combinorm.

Voldoende bewegen verkleint het risico op hart- en 

vaatziekten, diabetes en depressieve gevoelens. Bij 

ouderen verlaagt bewegen bovendien het risico op 

botbreuken en verbetert het loopsnelheid en spier-

kracht. Ook voor kinderen is voldoende beweging 

belangrijk, omdat het de kans op depressieve sympto-

men vermindert en botkwaliteit, spierkracht en fitheid 

verbetert. De Raad adviseert de minister van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport te stimuleren dat mensen 

blijvend meer bewegen en minder stilzitten. Uitgangs-

punt: bewegen is goed, meer bewegen is beter. 

Belangrijk zijn ook meerdere keren per week de spier- 

en botversterkende activiteiten (minstens tweemaal 

Nieuw beweegadvies: 
minstens 150 minuten 
per week 

Meta-analyse: 
geen verband inname 
suikers en diabetes

Is er wel of niet een relatie tussen fructosehoudende 

suikers (zowel in vaste als vloeibare vorm) en een 

verhoogd risico op diabetes type 2? Uit een recente 

meta-analyse van 15 prospectieve cohortstudies (totaal 

251.261 deelnemers, waarvan 16.416 met diabetes  
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voor ouderen, driemaal voor kinderen vier tot achttien 

jaar). Voor alle leeftijdscategorieën geldt: voorkom 

veel stilzitten. Ruim de helft van de volwassenen en 

kinderen haalt de nieuwe richtlijnen niet, blijkt uit 

cijfers van het RIVM. Er is volgens de Gezondheidsraad 

meer inzicht nodig in de factoren die mensen helpen 

of juist belemmeren om voldoende te bewegen.

Bron: Gezondheidsraad, Beweegrichtlijnen 2017 
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Circa negen op de tien Nederlanders eten dagelijks één 

of meerdere tussendoortjes, blijkt uit marktonderzoek 

(via mobiele onderzoeksapp, iOS en Android) van 

onderzoeksbureau Multiscope. 685 Nederlanders 

beantwoordden de vragen. Tussendoortjes moeten 

vooral lekker zijn vinden ze, energie geven en bijvoor-

beeld gemakkelijk zijn mee te nemen. 37% van de 

deelnemers vindt het belangrijk dat een tussendoortje 

gezond is. Favoriet zijn koekjes (50%), chips en zoutjes 

(38%), en fruit (48%). Circa vier op de tien eters nemen 

minimaal drie keer per dag een tussendoortje. Voor de 

helft van hen is trek in iets lekkers de belangrijkste 

reden. Daarnaast zijn het ‘honger’ (20%) of ‘gewoonte’ 

(12%). Nederlanders zijn vaak impulsieve snackers. Vier 

op de tien laten zich minstens één keer per dag 

verleiden tot een ongepland tussendoortje. Snackers 

tot 35 jaar kiezen het minst bewust en het minst 

gezond. Ze eten frequenter tussen de maaltijden door 

(meer dan de helft drie keer per dag of meer) en 

worden vaker verleid tot een ongepland tussendoortje. 

Vier op de tien geven aan vooral ‘ongezonde’ tussen-

doortjes te eten. Ze kiezen vaker voor koekjes, chips of 

chocolade dan Nederlanders boven de 35. 

Bron: Multiscope, juli 2017 

Nederlander vaak 
impulsieve snacker

type 2) blijkt dat er geen verband is. De onderzoekers 

vergeleken de hoogste met de laagste innames van 

fructosehoudende suikers (i.e. totaal suikers, fructose 

en sacharose). Ze wilden met deze studie bepalen of 

het verband tussen suikerhoudende dranken en 

diabetes type 2 te verklaren is door fructosehoudende 

suikers. De inname van totaal suikers en fructose hield 

geen verband met het aantal nieuwe patiënten met 

diabetes type 2. Voor de inname van sacharose (ta-

felsuiker; glucose + fructose) werd een ‘beschermend’ 

verband gevonden. Mensen met de hoogste innames 

van sacharose hadden een lager risico op diabetes type 

2, vergeleken met de groep met de laagste innames. 

De uitkomsten van het onderzoek ondersteunen dus 

niet de theorie dat het verband tussen suikerhoudende 

dranken en diabetes gelinkt is via fructosehoudende 

suikers. De onderzoekers hebben nog wel een aantal 

alternatieve verklaringen voor het verband tussen 

suikerhoudende dranken en diabetes type 2. Suikers in 

vloeibare vorm zijn minder verzadigend en dragen zo 

(via overmatige energie-inname) mogelijk bij aan 

overgewicht en diabetes type 2. En, constateren ze: 

suikerhoudende dranken zijn een ‘marker’ voor een 

ongezonde leefstijl. Mensen die veel suikerhoudende 

dranken gebruiken, hebben een hogere energie-inna-

me, zijn minder lichamelijk actief en roken meer.

Bron: Tsilas et al. Relation of total sugars, fructose and 

sucrose with incident type 2 diabetes: a systematic 

review and meta-analysis of prospective cohort studies. 

CMAJ 2017;20:711-720.
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Een poosje geleden volgde 
mijn vrouw een tijdje het 
boek van The Green 

Happiness. Leuk voor haar, maar 
het had ook invloed op de rest 
van het gezin; we gingen minder 
vlees eten (lijkt me goed, want: 
milieu), maar meer zoete aardap-
pel (minder goed, want: lust ik 
eigenlijk niet). 

Op het afgelopen Koolhydraten-
congres heb ik gesproken over 
het proces van individualisering. 
Individualisering betekent, zoals 
dit voorbeeldje een beetje knullig 
laat zien dus niet dat iedereen 
voortaan maar zelf bepaalt wat 
hij of zij eet; sociale banden zoals 
dat van een gezin zijn nog steeds 
belangrijk. Maar wat betekent 
het dan wel, en wat moet de 
diëtist ermee?

Diëtist… je moet het 
maar kunnen

Ik versta onder individualisering 
het proces waarin mensen meer 
en meer belangrijke keuzes zelf 
moeten maken in tijden dat er 
ook steeds meer keuzes te maken 
zijn. Denk aan grote keuzes 
(welke studie is voor mij ge-
schikt, de keuze voor een part-
ner, de keuze voor welke zorg je 
wilt, en zelfs de keuze van 
wanneer en hoe je komt te 
overlijden). Maar denk ook aan 
kleinere keuzes: kies ik voor 
suiker of kies ik voor zoetstof, 
kies ik voor The Green Happi-
ness of voor de reguliere diëte-
tiek? Wie volg ik op Facebook, 
wat zet ik op Instagram? Ben ik 
een veganist of een flexitarier, 
word ik lid van een sportschool 
of ga ik bootcampen, of allebei, 
of allebei niet?

Al die te maken keuzes zeggen 
iets over hoe iemand zijn of haar 
leven inricht, of – met andere 
woorden – geven iemands 
biografie vorm. Als iemand voor 
The Green Happiness kiest, dan 
kies je ervoor je leven op een 
bepaalde manier in te richten, op 
een bepaalde manier in het leven 
te staan. Hetzelfde geldt natuur-
lijk voor andere voedingskeuzes. 
En voeding is niet alleen maar 
een verzameling nutriënten. 
Voeding is emotie, afhankelijk-
heid, macht, status, cultuur, 
gewoonte en geloof. 

Al die keuzes die samengaan met 
het proces van individualisering 
betekenen niet dat mensen 
individualisten of egoïsten zijn 
geworden. Zelfs een hype als die 
van The Green Happiness, die ik 
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Gastcolumn 

Matthijs Fleurke 

lectoraat Mantelzorg, Voeding en 

Diëtetiek, de Haagse Hogeschool

bij het Koolhydratencongres 
aanhaalde als voorbeeld van het 
proces van individualisering, 
heeft sociale aspecten; denk 
alleen al aan de online communi-
ty die The Green Happiness heeft 
opgebouwd. Een ander voor-
beeld: kiezen voor The Green 
Happiness betekent ook dat een 
heleboel andere keuzes afvallen; 
er wringt iets als iemand ener-
zijds vol gaat voor The Green 
Happiness, maar anderzijds 
kiloknallers en sigaretten koopt.

Maar keuzevrijheid komt natuur-
lijk pas echt in het gedrag als 
iemand ziek wordt. Enerzijds is 
er dan een noodgedwongen 

aanpassing aan de beperkingen 
van het lichaam, maar anderzijds 
kan het ook betekenen dat 
anderen gaan bepalen wat voor 
eten er op tafel (of bij het bed) 
komt te staan, hoe laat het licht 
aan of uit gaat en hoe de dagin-
vulling eruit ziet. Die anderen 
kunnen mantelzorgers zijn, of de 
verpleging, maar de diëtist speelt 
zeker ook een rol. De mantel- 
zorger wordt steeds belangrijker 
vanwege de afbouw van de 
klassieke verzorgingsstaat en  
de opbouw van de participatie- 
samenleving. 

Dat is dus het veelzijdige speel-
veld van de diëtist. De diëtist die 
enerzijds te maken heeft met 
voedingshypesvolgers die precies 
(denken te) weten wat gezond  
is en wat niet, die actief hun 
biografie vorm kunnen geven en 
daarin in vrijwel niets beperkt 
lijken te worden. Anderzijds zijn 
er de zieke mensen die het juist 
allemaal ook niet meer weten en 
die geholpen moeten worden 

door mantelzorgers die het weer 
op hun eigen manier doen. 

Daarom sluit ik deze  
column af met een ode én 
een oproep aan diëtisten.

Diëtisten, wat wordt er veel van 
jullie gevraagd, en wat knap dat 
onze samenleving dat jullie 
allemaal kan vragen. Laat ook 
duidelijk zien, laat zien wie je 
bent en waarvoor je staat. We 
hebben je nodig, als behandelaar 
en als professional naast de 
mantelzorger. Als expert op 
sociale media, en als expert in de 
eerstelijn. Bij gezonde mensen  
en bij zieke mensen. Bij hoger 
opgeleiden die het allemaal wel 
weten en bij zieke mensen die  
het allemaal niet meer weten. 
Ode aan de diëtetiek!

COLUMN



suiker in perspectief
is een uitgave van Kenniscentrum suiker & voeding

meer informatie: www.kenniscentrumsuiker.nl

http://www.kenniscentrumsuiker.nl/

	Inhoudsopgave
	Ruim 300 diëtisten en andere gezondheidsprofessionals waren aanwezig op het Koolhydratencongres
	Prof.dr.ir. Ellen Blaak: ‘Er is geen bewijs dat kool-hydraten de trigger zijn voor gewichtstoename’
	Dr.ir. Caroline van Rossum: Consumptie van kool-hydraten in Nederland
	Prof.dr.ir. Gertjan Schaafsma: Metabole effecten van koolhydraten
	Dr. Jan-Willem van Dijk: Fysieke inspanning en diabetes type 2
	Dr. Rik Heijligenberg: Behandelaars en diabetes-patiënt op zoek naar individuele balans
	Mariëlle van Veen: Wie en wanneer adviseer je wat?
	Matthijs Fleurke, MSc: Voedingshypes in onze gevoelssamenleving
	Paneldiscussie: Deskundigen aan het woord
	Prof.dr. Rob Markus: Stress en depressie verlagen of voorkomen?
	Huisartsen en geneeskunde-studenten: liever gezonde voeding dan pillen voorschrijven
	VOEDING IN HET NIEUWS
	Oorzaak obesitas,een optelsom van factoren
	Gamen, stress en calorie-inname
	Nieuwe Voedingsdriehoek België
	Eerstelijnszorg diëtist cijfers 2016
	Nieuw beweegadvies: minstens 150 minuten per week
	Meta-analyse: geen verband inname suikers en diabetes
	Nederlander vaak impulsieve snacker

	COLUMN: MATTHIJS FLEURKE

