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Anne Wipkink 85 jaar
De redactie feliciteert Anne Wipkink van harte met haar  
85-ste verjaardag. Anne is al bijna 60 jaar diëtist en heeft vele 
jaren gewerkt in het LUMC in Leiden. In die tijd was zij mede-
initiatiefnemer en redactielid van het tijdschrift van Voeding 
& Visie. Ook na haar pensionering bleef zij enorm betrokken 
bij de diëtetiek en schreef zij mee aan het Handboek Voeding 
bij kanker. Zij ziet altijd nieuwe mogelijkheden. Zelfs op deze 
hoge leeftijd zet zij zich nog in voor haar medemens en geeft 
zij voorlichting over voeding en beweging in de wijk. Wij 
respecteren haar daarom enorm!

De huidige pandemie maakt in korte tijd duidelijk hoe 
belangrijk leefstijl, en met name voeding, is voor de ge-
zondheid van ons allemaal. Aan de ene kant beïnvloedt 

de coronacrisis de leefstijl van de meeste Nederlanders ongun-
stig. Ruim eenderde beweegt minder sinds de lockdown, velen 
hebben meer last van stress en het overgrote deel heeft zijn 
eetgedrag niet aangepast. Het risico op overgewicht neemt 
hierdoor toe. En aan de andere kant blijkt dat van de covid-
19-patiënten die op de intensive care liggen 80 procent overge-
wicht heeft en 30 procent obees is (Stichting NICE, Nationale 
Intensive Care Evaluatie). Ook in de periode na de IC is de juiste 
voeding van essentieel belang tijdens het revalidatieproces 
voor de spieropbouw. En er is meer zorg voor kwetsbare ou-
deren die nu meer op zichzelf zijn aangewezen en geen bezoek 
meer ontvangen. Zij hebben een groter risico op ondervoeding.  
Kortom, op allerlei fronten wordt nu de kennis en inzet van dië-
tisten gevraagd en werken collega’s mee aan het opstellen van 
diverse protocollen en richtlijnen.

Hoe langer de crisis aanhoudt, hoe scherper de contrasten tus-
sen verschillende groepen in de samenleving kunnen worden 
wat gezondheid betreft. ‘Ook wanneer mensen weten wat 
gezond en ongezond is, lukt het vaak niet om eetgedrag aan 
te passen’, aldus Jessica Kiefte, hoogleraar publieke gezond-
heid aan de Universiteit Leiden. ‘Denk hierbij aan geldgebrek 
of psychische problemen, zoals stress. Dat verhindert ze om de 
vaardigheden te ontwikkelen voor een gezondere leefstijl. Zij 
hebben vooral baat bij omgevingsverandering. Ongeveer de 
helft van de mensen is niet in staat om zonder externe hulp de 
levensstijl te veranderen.’ Mensen met levensstijlziekten, zoals 
diabetes en overgewicht, zijn veel kwetsbaarder tijdens een epi-
demie, zo blijkt nu. In het interview met Jessica Kiefte in deze 
uitgave van Voeding & Visie vertelt zij hoe leefstijl interventies 

mensen kunnen helpen om gezonder te leven, maar dat ook de 
sociale context waarin iemand verkeert daarin een belangrijke 
rol speelt. Ook de andere artikelen in deze uitgave hebben al-
lemaal een link met leefstijl; of het nu gaat om gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI), intermitterend vasten, nudging in de 
supermarkt of koolhydraatbeperkt eten.

Deze periode vraagt veel aanpassing en flexibiliteit van diëtis-
ten. De dieetbehandeling vindt nu meer plaats achter compu-
terschermen of telefonisch, waarbij de klinische blik het meest 
wordt gemist. Het vraagt veel flexibiliteit en energie van ieder-
een, en biedt wellicht ook nieuwe kansen. De redactie wenst 
alle collega’s heel veel succes in deze bijzondere tijd. Houd vol 
en blijf gezond!

Redactie 
Kirsten Berk, wetenschappelijk eindredacteur  
en Majorie Former, hoofdredacteur
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Praktijk
3 |  Bij leefstijlinterventies is oog voor sociale context 

heel belangrijk
Interview met Jessica Kiefte-de Jong, diëtist, gezondheids-
wetenschapper en sinds januari van dit jaar hoogleraar Po-
pulation Health. Haar onderzoek in het Leids Universiteit 
Medisch Centrum richt zich op Prevention Population Health 
and Disease Management. Slechte voeding en een ongezonde 
leefstijl zijn vaak de oorzaak van veelvoorkomende gezond-
heidsproblemen. Leefstijlinterventies kunnen mensen hel-
pen om gezonder te leven, waardoor ze minder snel ziek wor-
den. Vanuit die rol benadrukt ze dat bij leefstijl, preventie en 
levensloop niet zozeer de kennis belangrijk is, maar vooral de 
sociale context waarin iemand verkeert.

6 | De GLI: stap voor stap naar een gezonde leefstijl
Sinds vorig jaar maakt de gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI) deel uit van de basisverzekering. Wat zijn de resultaten 
tot nu toe en wat is de meerwaarde ten opzichte van de ge-
bruikelijke dieetbehandeling? Twee diëtist-leefstijlcoaches 
vertellen over hun ervaringen.

9 |  COVID-19 maakt duidelijk: leefstijl en 
leefstijlgeneeskunde, juist nu!

9 |  Mail & Win-actie
Handboek Leefstijlgeneeskunde. De basis voor iedere prak-
tijk. Onder redactie van dr. Maaike de Vries en drs. Tamara de 
Weijer, huisarts.

10 |  De effectiviteit van het 6x6 dieet® bij type 2 
diabetes

Het 6x6 dieet®, een koolhydraatbeperkt dieet dat bestaat uit 
drie fasen, lijkt effectief te zijn bij mensen met type 2 diabe-
tes en overgewicht of obesitas in het verlagen van gewicht, 
HbA1c en diabetes medicatie na drie maanden, zes maanden 
en een jaar. Het dieet is ontwikkeld door KDOO op basis van 
wetenschappelijk onderzoek. Het artikel is geschreven door 
Ellen Govers, Voorzitter van KDOO (Kenniscentrum Diëtisten 
Overgewicht en Obesitas).

14 |  Onderzoek naar nudging in de supermarkt
Nudging is een gedragspsychologische motivatietechniek. 
Het doel van dit onderzoek, uitgevoerd door studenten van de 
Hogeschool van Amsterdam,  was om samen met consumen-
ten, diëtisten, gedragswetenschappers en marketing experts 
30 nieuwe nudge-ideeën voor de (online) supermarkt te be-
denken, zodat een win-win situatie ontstaat. De consument 
krijgt een duwtje in de rug om gezondere keuzes te maken en 
de supermarkt behoudt het winstoogmerk. Zij concluderen 
dat het mogelijk is om nudging in de (online) supermarkt toe 
te passen. Geschreven door Denise Nieuwenhuizen, Sascha 
van der Helm en Anouk van der Steen, studenten, en Hanna 
Zijlstra, docent aan de Hogeschool van Amsterdam.

Wetenschap
17 |  Wat zijn de effecten van intermitterend vasten 

op de gezondheid?
In de media is momenteel heel veel aandacht voor inter-
mitterend vasten ter verbetering van de gezondheid. Wat 
concluderen de onderzoekers die de effecten van vasten op 
gezondheid onderzoeken? Kirsten A.C. Berk, PhD, diëtist/ 
post-doc onderzoeker afdeling Dietetiek en Diabetesteam, 
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, schreef hier een goed 
onderbouwd artikel over.

21 |  De invloed van glucose-vrije smaakdruppels op 
de waardering van een multivitaminesupplement 
aanbevolen tijdens het ketogeen dieet.

Auteurs Iris Bouwmeester, diëtist, en Elles van der Louw, 
kinderdiëtist Erasmus MC en Sophia Kinderziekenhuis, 
Rotterdam. 

26 |  Referaten
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Wat was jouw drijfveer om na de opleiding diëtetiek gezond-
heidswetenschappen te gaan studeren?
 “Het vak van diëtist vond ik heel erg leuk, maar ik had nog wel 
veel vragen. Ik wilde het bredere perspectief rondom gezond-
heid onderzoeken en verder kijken dan mijn eigen vakgebied. 
Daarom ben ik gezondheidswetenschappen gaan studeren. 
Het hoogleraarschap was niet direct mijn ambitie, maar ge-
dreven door mijn nieuwsgierigheid nam ik deel aan diverse 
onderzoeken. Als je met mensen van andere disciplines 
spreekt, dan raak je geïnspireerd en merk je dat veel dingen 
met elkaar samenhangen. Het feit dat ik een jonge hoogleraar 
ben, heeft als voordeel dat ik vanuit een ander perspectief kan 
werken en over grenzen van vakgebieden heen kan kijken.”

Waarom is het aanpassen van leefstijl voor mensen zo moeilijk?
“We zitten allemaal in een bepaald systeem. De hele omge-
ving waarin je leeft, maakt of je een gezonde leefstijl kunt 
volgen. Dat begint al heel vroeg in de opvoeding, maar ook 
de voedselomgeving, de inrichting van de wijken en de soci-
ale omgeving spelen daarin een rol. Juist kwetsbare groepen 
hebben daar het meeste last van. Zij hebben minder kennis 
van huis uit meegekregen over gezonde leefstijl en wonen 
in wijken waar veel meer snackbars en fastfoodrestaurants 
bij elkaar zitten. De overheid heeft een taak om keuzes te 
maken bij het inrichten van de publieke ruimte. Zo leidt een 
gezonde schoolkantine niet direct tot betere keuzes voor jon-
geren wanneer er fastfoodrestaurants dichtbij scholen zit-

ten. De verleiding is immers groot om voor ongezond voedsel 
te  kiezen.”

Uit recent onderzoek blijkt dat tussen 2005 en 2019 het aan-
tal fastfoodrestaurants met een derde is gegroeid (34%) en 
er bijna een verdubbeling is van het aantal lunchrooms (96%) 
in Nederland. Vooral in buurten met een laag inkomen rond 
scholen is er meer ongezond aanbod, dan in wijken met een 
hoog inkomen. Dit leidt tot verarming van het voedselaan-
bod rond scholen (JOGG,2019).

Bij leefstijlinterventies is 
oog voor sociale context 
heel belangrijk
Jessica Kiefte-de Jong is diëtist, gezondheidswetenschapper en sinds januari van dit jaar hoogleraar 
Population Health. Haar onderzoek in het Leids Universiteit Medisch Centrum richt zich op 
Prevention Population Health and Disease Management. Slechte voeding en een ongezonde 
leefstijl zijn vaak de oorzaak van veelvoorkomende gezondheidsproblemen. Leefstijlinterventies 
kunnen mensen helpen om gezonder te leven, waardoor ze minder snel ziek worden. Vanuit die rol 
benadrukt ze dat bij leefstijl, preventie en levensloop niet zozeer de kennis belangrijk is, maar vooral 
de sociale context waarin iemand verkeert.

Jessica Kiefte-de Jong is diëtist, 
gezondheidswetenschapper 

en hoogleraar Population 
Health binnen de 

onderzoekslijn Prevention 
Population Health and 

Disease Management LUMC, 
Leiden

Praktijk | Leefstijlgeneeskunde
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In je inaugurele rede spreek je over sleutelmomenten voor leef-
stijlinterventie. Wat bedoel je daar precies mee?
“Er zijn momenten in het leven waarbij je stil staat over wat 
belangrijk voor je is, bijvoorbeeld bij de diagnose van een 
ziekte of het overlijden van een dierbare. Je eigen sociale rol 
kan veranderen en kan je bewustmaken waardoor je meer 
openstaat voor veranderingen van je leefstijl. Dat zijn mo-
menten waarop de gezondheidszorg kan inspelen, in plaats 
van af te wachten totdat mensen met klachten worden door-
verwezen. Een mooi voorbeeld zijn de cursussen voor men-
sen die met pensioen gaan waarin aandacht wordt besteed 
aan een gezonde leefstijl. Dat is een van de voorbeelden van 
teachable moments, oftewel sleutelmomenten.”

Je maakt deel uit van de commissie van de Gezondheidsraad 
die de Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen en kin-
deren tot 2 jaar opstelt. Is dat ook zo’n sleutelmoment?
“De Gezondheidsraad bekijkt niet de sociale context, maar 
de kwaliteit van wetenschappelijk bewijs om voedingsricht-
lijnen op te baseren. Wat is er bekend over de voeding van de 
moeder en welke effecten heeft dat op het kind? De kunst is 
om aan de hand daarvan adviezen te vertalen naar de dage-
lijkse praktijk. Daar ligt een taak voor het Voedingscentrum. 
Er is veel aandacht voor voeding tijdens de eerste 1000 dagen 
van een kind. Deze is vooral gericht op preventie, maar vraagt 
om verandering van ons gezondheidssysteem. Nu kom je pas 
na doorverwijzing terecht bij zorgprofessionals, maar het zou 
mooi zijn als er voordat er gezondheidsproblemen zijn, advie-
zen gegeven kunnen worden. In de jeugdgezondheidzorg ge-
beurt dit deels al, maar ook op andere momenten in de zorg, 
zoals tijdens de zwangerschap, zouden we systematischer 
naar de setting binnen het gezin kunnen kijken hoe er met 
voeding wordt omgegaan om op die manier overgewicht bij 
kinderen te kunnen voorkomen.”

Je bent medeauteur van het rapport Wetenschappelijk bewijs 
voor leefstijlgeneeskunde. Wat houdt leefstijlgeneeskunde in?
“Leefstijlgeneeskunde had oorspronkelijk als inzet leefstijl als 
medicijn. Voor veel ziekten, zoals diabetes en hart- en vaat-
ziekten, wordt snel naar medicijnen gegrepen. Soms wordt 
erbij gezegd dat het goed is als iemand af zou vallen en naar 
een diëtist gaat. Er zijn aandoeningen waarbij je het medicijn-
gebruik kunt terugdringen en zelfs kunt afbouwen. Maar als 
je het hebt over leefstijlgeneeskunde, dan loop je tegen ver-
gelijkbare zaken aan als bij preventie, namelijk het bredere sy-
steem van gezondheidsgedrag. Ook rondom preventie kijken 
we naar gezonde leefstijl om aandoeningen te voorkomen. 
We willen interventies aanbieden en wijken aanpakken. Niet 
alles is echter op te lossen met leefstijl, maar er is een struc-
turele aanpak nodig om eerst met leefstijladviezen te starten 
in plaats van het voorschrijven van medicatie. Er zijn nog wel 
onderzoeksgaten, zoals ter preventie of behandeling van de-
mentie. Daar zijn observationele studies naar gedaan, maar 
er is meer onderzoek nodig. Het verschijnen van het rapport 

‘Wetenschappelijk bewijs voor leefstijlgeneeskunde’ heeft 
ertoe geleid dat leefstijlgeneeskunde op de politieke agenda 
staat en dat er subsidies worden verstrekt voor onderzoek op 
dit vakgebied, maar we zijn er nog niet. Uiteindelijk wil je dat 
het breed wordt ingebed in de gezondheidszorg.”

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt inmiddels 
door zorgverzekeraars vergoed. Is dit een succes te noemen?
“Nee, het is nog geen succes. Dat heeft een aantal redenen. 
Ten eerste zijn nog veel zorgprofessionals onbekend met de 
GLI en zijn de doorverwijzingen nog beperkt. Anderzijds als er 
doorverwezen moet worden, is er soms geen leefstijlcoach in 
de buurt. Er zijn dus nog praktische bezwaren. Mensen met 
complexe, psychische problemen zijn kwetsbaar en hebben 
een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes. De 
GLI is daar nog niet overal goed op ingericht. Deze mensen val-
len tussen wal en schip. Zij hebben extra hulp nodig van een 
psycholoog of psychiater en daar moeten zorgprofessionals 
meer oog voor hebben en mogelijk zijn er aangepaste leefstijl-
interventies nodig. Ook de financiering van de GLI is nog niet 
overal goed geregeld. De GLI is een goed initiatief, maar heeft 
meer ‘finetuning’ nodig. De interventies moeten beter afge-
stemd worden op de individuele behoeftes van patiënten; wil 
iemand individuele begeleiding of in groepsverband.”

In de opleidingen voor geneeskunde studenten komt meer 
aandacht voor leefstijl. Welke ontwikkelingen zijn hier gaande?
“In 2017 is de Stichting Student en Leefstijl opgericht door 
geneeskundestudenten om kennis en vaardigheden rondom 
voeding en leefstijl onder toekomstige artsen te vergroten. 
Het is mooi om te zien dat dit initiatief vanuit de studenten 
zelf komt. Aan de Leidse Universiteit worden blokuren met 
kennis en casuïstiek aangeboden. Er worden experts van bui-
tenaf aangetrokken om colleges op gebied van leefstijl (zo-
genoemde SELF cursus) te geven en deze colleges zitten vaak 
helemaal vol. Zelf heb ik laatst ook een gastcollege gegeven. 
Ook wordt de mogelijkheid geïnventariseerd om een Massive 
Online Course over leefstijl geneeskunde te ontwikkelen. Dat 
is een goed initiatief.”

In hoeverre heeft levensloop invloed op veranderingen in 
leefstijl?
“De Jeugd Gezondheidszorg biedt programma’s aan voor op-
voedingsvaardigheden en voeding en leefstijl, maar niet alle 
ouders hebben van huis uit meegekregen dat een gezonde 
leefstijl belangrijk is. Wie traumatische gebeurtenissen in het 
leven heeft meegemaakt, kan soms minder goed voor zichzelf 
zorgen en minder naar zijn of haar eigen lichaam luisteren. 
Nare ervaringen in het leven hebben effect op het eetgedrag, 
wat kan leiden tot overgewicht. In de diëtistische begeleiding 
zou het goed zijn om hieraan meer aandacht te besteden. Di-
etisten zouden met cliënten terug kunnen kijken op het leven 
om mensen ervan bewust te maken hoe dat effect heeft ge-
had op het huidige voedingsgedrag en de leefstijl.” 

Praktijk | Leefstijlgeneeskunde



Voeding & Visie jaargang 33, zomer 2020 5

CV Prof. Dr. Jessica Kiefte-de Jong
Professor of Population Health with emphasis on lifestyle 
and lifecourse epidemiology: januari 2019-heden
Postdoctoraal Researcher Nutrition and Health, Erasmus 
MC, Rotterdam: september 2012-heden
Daarvoor was zij Senior Researcher, Leiden University 
Medical Center, Den Haag, 
diëtist researcher, VU Medical Center, Amsterdam, 
diëtist bij o.a. Stichting Thuiszorg Groot Rijnland, Groene 
Hart ziekenhuis Gouda en Medisch Centrum Rijnmond 
Zuid, Rotterdam

Commissie onderbouwt leefstijlgeneeskunde met wetenschappelijk bewijs
Het rapport ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’ is 
opgesteld door het Nederlands Innovatiecentrum voor Leef-
stijlgeneeskunde – Lifestyle4Health. Diverse experts vanuit 
o.a. TNO, LUMC, Maastricht University, ErasmusMC en Am-
sterdamUMC. hebben hieraan meegewerkt. Aanleiding voor 
het opstellen van het rapport was dat er vanuit het politiek 
bestuur behoefte is aan zicht op wetenschappelijk bewijs voor 
het standpunt dat leefstijlgeneeskunde een belangrijke oplos-
sing is voor de sterk toenemende ziektelast en ziektekosten. De 
auteurs schrijven dat wat betreft diabetes type 2 er voldoende 
wetenschappelijk bewijs is voor de meerwaarde van leefstijl-
interventies in de behandeling van deze ziekte. Overmatige 
en verkeerde voeding en gebrek aan lichaamsbeweging liggen 
ten grondslag aan diabetes type 2 evenals chronische stress en 
gebrek aan slaap. Verschillende studies maken duidelijk dat niet 
één standaard leefstijlinterventie of programma leidt tot remis-
sie of reversie, maar dat van persoon tot persoon verschilt wat 
de beste leefstijlbehandeling is.

Daarnaast is in toenemende mate wetenschappelijk bewijs 
voorhanden dat leefstijlinterventies ook bijdragen aan remissie 
en/of reversie voor andere aandoeningen, zoals hart- en 
vaatziekten, maag-darm-leverziekten, geestelijke aandoeningen 
en nierziekten, maar het aantal studies van hoge kwaliteit voor 
deze ziekten is nog beperkt.

Onderzoek naar de werkzame elementen in leefstijlinterventies 
is nog in volle gang met speciale aandacht voor de 
psychologische technieken die kunnen worden gebruikt. Ook 
blijkt het voor sommige groepen moeilijker te zijn om gezond 
gedrag aan te nemen dan voor andere. Een ongezonde leefstijl 
komt vaker voor bij mensen met een laag economische status 
die daardoor ook vaker lijden aan obesitas en diabetes type 2. 
Leefstijlinterventies zullen bovendien moeten aansluiten op 
mensen met een migratieachtergrond. 

Leefstijlinterventies moeten zich niet alleen tot individuen 
beperken, maar de gehele voedselomgeving is ook van belang. 
Gezondheidswinst kan behaald worden door belasting te 
heffen op ongezonde voeding, subsidie te geven voor gezonde 
voeding, fietspaden en parken toegankelijk aan te leggen, en de 
werkplek gezond te maken. Deze maatregelen samen maken de 
gezonde keuze de gemakkelijke keuze en brengen een gezonde 
leefstijl binnen ieders bereik.

Bron: Rapport Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde, 
Lifestyle4Health, december 2019

Hoe zouden toekomstige woonwijken ingericht kunnen 
worden?
“We weten nog te weinig over de optimale situatie in toe-
komstige woonwijken, maar we kunnen wel in het beleid 
met bepaalde dingen rekening houden. Zoals geen snackbar 
en fastfoodrestaurants dichtbij scholen plannen. Een goede 
verhouding creëren tussen aanbod van gezond en ongezond 
voedsel. Veel groen in de wijk om voldoende ruimte te maken 
om buiten te kunnen zijn. De gezonde keuze moet de over-
hand krijgen.”

Wat hoop je dat er over 20 jaar is bereikt?
“Ik hoop dat in elke wijk een leefstijlcentrum zal zijn waarin 
diverse zorgprofessionals bij elkaar zitten en een breed aan-
bod is van leefstijlinterventies. Alles wordt geïntegreerd in 
een centrum van waaruit gemakkelijk doorverwezen kan 
worden. Sportruimtes waar de GLI wordt aangeboden en 
doorverwijzing naar diverse andere activiteiten die in de 
wijk worden aangeboden. Een centrale plek waar kinderen 
worden blootgesteld aan gezond eten. Voedselbanken zijn 
nu weggestopt en zijn afhankelijk van het aanbod van su-
permarkten, maar er zouden ‘sociale’ supermarkten kunnen 
komen waar meer aandacht is voor gezond voedsel. Een plek 

waar je alles aanbiedt en waar je niet van het kastje naar de 
muur wordt gestuurd, dat is mijn lange termijn droom.”

Majorie Former

Referenties
Locatus (2019) Voedselaanbod rond scholen  

www.jongerenopgezondgewicht.nl
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De GLI komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord om 
Nederland gezonder te maken. De interventie is bedoeld 
voor volwassenen met obesitas (BMI > 30 kg/m2) of over-

gewicht (BMI 25-30 kg/m2) en een risicofactor voor hart- en 
vaatziekten, diabetes type 2, slaapapneu of artrose. Zij kunnen 
worden doorverwezen door de huisarts of medisch specialist, 
zoals de internist of cardioloog. Deelnemers aan de GLI werken, 
veelal in groepsverband, aan hun leefstijl en duurzame gedrags-
verandering. Daarbij is aandacht voor zowel voeding, beweging 
als ontspanning en slaap. Alle thema’s rondom leefstijl komen 
dus bij elkaar. 
De GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, diëtisten 
en fysio- en/of oefentherapeuten: alleen of in samenwerking 
met anderen. Zij moeten aantoonbare competenties heb-
ben als hbo-leefstijlcoach: soms is hiervoor een aanvullende 
opleiding nodig. Verder moet het programma erkend zijn als 
interventie door het RIVM. Dat wil zeggen dat er op zijn minst 
aanwijzingen zijn dat het programma effectief is. Op dit mo-

ment zijn er drie erkende GLI’s: de Beweegkuur, Coaching op 
Leefstijl (CooL) en SLIMMER. 

Zelf laten nadenken
Arineke Deinum van Diëtistenpraktijk Amersfoort Noord 
werkt al jaren met leefstijlinterventie. “Sinds 2012 hebben we 
in Amersfoort de leefstijlinterventie KeiVitaal, die is voortge-
komen uit de Beweegkuur. Ook zijn we betrokken bij B.Slim. 
B.Slim richt zich op kinderen. Dit project loopt al sinds 2005 
in de gemeente Amersfoort en heeft als boodschap: beweeg 
meer, eet gezond en drink meer water. Toen de GLI werd op-
genomen in de zorgverzekering hoefden we dus alleen maar 
te kijken welke GLI we wilden aanbieden: we hadden al een 
netwerk.”
Uiteindelijk koos het bestuur van St. KeiVitaal samen met de 
plaatselijke zorggroep voor SLIMMER. Dit vanwege de duide-
lijke samenwerking tussen de fysiotherapeut, de diëtist en de 
leefstijlcoach. In de regio is de diëtist binnen SLIMMER in de 
meeste gevallen ook de leefstijlcoach. Deinum en collega’s 
konden SLIMMER aanbieden met een aantekening leefstijl-
coaching in het Kwaliteitsregister Paramedici op basis van 
opleiding en ervaring. Ook deden zij de training van SLIMMER. 
Persoonlijk is Deinum ervan overtuigd dat diëtisten alles in 
huis hebben om leefstijlcoach te zijn. “De diëtist heeft me-
dische kennis, kennis van gedrag en van voeding. Met alleen 
een dieetlijst kom je er niet als je gedrag wilt veranderen. 
Naarmate ik langer werkte als diëtist, ben ik breder gaan kij-
ken naar leefstijl. Als ik merk dat iemand heel gespannen is, 
geef ik bijvoorbeeld ook ontspanningsoefeningen mee. Het 
uitgangspunt is altijd: wat heeft iemand nodig? Daarbij ben 
ik gericht op knelpunten die iemand ervaart en laat ik men-
sen zelf nadenken over wat ze willen veranderen. Als diëtist 
geef ik handvatten om zo ver te komen. Zo nodig verwijs ik 
mensen door.”

De GLI: stap voor stap naar 
een gezonde leefstijl
Sinds vorig jaar maakt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) deel uit van de basisverzekering. 
Wat zijn de resultaten tot nu toe en wat is de meerwaarde ten opzichte van de gebruikelijke 
dieetbehandeling? Twee diëtist-leefstijlcoaches vertellen over hun ervaringen. 

Arineke Deinum: 
“De diëtist heeft alles in 
huis om leefstijlcoach te 
zijn: kennis van voeding, 
gedragsverandering en 
medische kennis.”

Praktijk | Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 
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SLIMMER
SLIMMER is een traject van twee jaar. Het eerste half jaar is 
het meest intensief: er is wekelijks een groepsbijeenkomst bij 
de fysiotherapeut. Daar bewegen de deelnemers elke week 
een uur in groepsverband en wordt er een thema behandeld, 
zoals voeding, beweging, ontspanning of slapen. Bij het be-
wegen kunnen allerlei soorten beweging aan bod komen: 
van ‘walking football’ tot boksen en circuittraining. Na het 
eerste halfjaar kiezen mensen zelf hoe ze hier een vervolg aan 
geven bij een reguliere aanbieder, zoals een sportvereniging, 
sportschool of eigen wandelclubje, geholpen door de buurt-
sportcoach. De buurtsportcoach is ook één of meerdere ke-
ren aanwezig bij de groepsbijeenkomsten. In het eerste half 
jaar komen deelnemers regelmatig bij de diëtist. In de rol van 
leefstijlcoach volgt de diëtist de vorderingen bij de fysiothe-
rapeut. Dit kan doordat er gebruikt wordt gemaakt van het 
KIS-systeem van de zorggroep, waarin de fysiotherapeut de 
vorderingen bijhoudt. 
Inmiddels hebben vier groepen van gemiddeld tien deelne-
mers het eerste halfjaar afgerond. “Over de resultaten op 
lange termijn kunnen we dus nog niet veel zeggen,” zegt Dei-
num. “Wel zien we dat mensen heel enthousiast en positief 
zijn. Vaak raken ze een paar kilo kwijt en zitten ze beter in 
hun vel. Ze genieten van de groepsbijeenkomsten, ook als ze 
daar van te voren tegenop zagen. Door de coronamaatrege-
len kunnen de groepsbijeenkomsten bij de fysiotherapeut dit 
voorjaar niet doorgaan. Maar mensen vormen, vaak ook met 
hulp van de fysiotherapeut, toch clubjes om binnen de regels 
samen te gaan bewegen. Dat is mooi om te zien.”

Ervaringen delen 
In 2018 rondde diëtist Lydia Jeuken een opleiding af tot gecer-
tificeerd leefstijlcoach. Zij volgde de verkorte post-hbo-oplei-
ding voor diëtisten bij de Academie voor Leefstijl en Gezond-
heid. In haar praktijk Gewichtige zaken Venray begeleidt zij 
94 cliënten met de GLI CooL, dat staat voor Coaching op Leef-
stijl. CooL wordt alleen vergoed als GLI wanneer die wordt 
uitgevoerd door een leefstijlcoach die is erkend door de BLCN 
(Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland). Jeuken koos 
voor CooL, omdat zij de deelnemers langdurig kan coachen 
en de eigen regie van deelnemers voorop staat. 
CooL duurt net als SLIMMER twee jaar en bestaat uit een 
combinatie van individuele (vier sessies) en groepsbijeen-
komsten (16 sessies). Vooraf volgde Jeuken naast de verplichte 
startbijeenkomst een tweedaagse CooL-training waarin per 
bijeenkomst werkvormen en inhoud worden aangereikt. In 
de eerste acht maanden staat gedragsverandering centraal, 
daarna ligt de focus op gedragsbehoud. De groepen bestaan 
uit zo’n twaalf deelnemers. In het begin zijn het er vaak wat 
meer: circa een op de tien deelnemers valt uit. 
Vooral het delen van ervaringen, het elkaar steunen en mo-
tiveren tijdens de groepsbijeenkomsten wordt als heel waar-
devol ervaren, merkt ze. “Veel deelnemers geven bij de intake 
aan dat ze niet zo zitten te wachten op groepsbijeenkomsten, 

maar blijken achteraf heel blij met de groep. De voorstelronde 
tijdens de eerste bijeenkomst is vaak feest van herkenning.”
Wat Jeuken aanspreekt van de GLI is dat ze echt coach kan 
zijn. “Als diëtist zat ik toch meer in de adviserende rol. Door 
de opleiding tot leefstijlcoach heb ik geleerd om meer te coa-
chen en de regie bij de deelnemers te laten: het is hun traject. 
In de opleiding hebben we veel geoefend met het voeren van 
coachgesprekken en dat was heel waardevol. Ik laat mensen 
nadenken over en benoemen wat ze willen bereiken, en hoe 
ze dat zelf kunnen aanpakken. Ik denk, dat ik tijdens de di-
eetconsulten daardoor ook meer een coachende rol ben gaan 
aannemen.” 
In eerste instantie komen cliënten vaak met vragen over ge-
wichtsvermindering en voeding, maar gaandeweg komen 
vaak andere zaken bovendrijven. “Kennis over voeding heb-
ben ze meestal wel. Het gaat om gedrag en duurzame ge-
dragsverandering. Daar kunnen heel andere zaken een rol bij 
spelen. Achter eten schuilen vaak veel emoties. Die moeten 
ze loslaten. Daarna is er ruimte om met de voeding aan de 
slag te gaan.” Zo nodig verwijst Jeuken de cliënt terug naar 
de huisarts. Die kan dan verwijzen naar bijvoorbeeld een psy-
choloog of praktijkondersteuner GGZ. 

Samenwerken 
Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt niet bewogen: dat 
doen deelnemers zelf, waarbij ze een activiteit kiezen die 
bij ze past. In de bijeenkomst over bewegen komt de buurt-
sportcoach langs, die met de deelnemers op zoek gaat naar 
passende beweeg- of sportactiviteiten in de buurt. Jeuken 
merkt wel dat deelnemers het vaak lastig vinden zich aan te 
sluiten bij een bestaande groep sporters. “Ze voelen zich an-
ders en durven bijvoorbeeld niet zomaar naar het zwembad 
te gaan. Blijkbaar hebben ze toch iemand nodig om die eerste 
stap te zetten. Daarom ben ik nu met personal trainers aan 
het kijken of zij een laagdrempelig beweegprogramma kun-
nen aanbieden. Van daaruit kunnen ze dan verder kijken.”

Lydia Jeuken: “De duur van twee jaar biedt de tijd om deelnemers 
te coachen bij zowel de goede als moeilijke momenten.”
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Tarieven en contracten
In oktober 2019 kwamen huisartsen, 
zorgverzekeraars, beroepsorganisaties, 
aanbieders van de gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI) en landelijke partijen 
op initiatief van Staatssecretaris Paul Blokhuis 
bij elkaar om in gesprek te gaan over de 
GLI als aanbod in het basispakket van de 
zorgverzekering. Zij toonden zich positief. De 
GLI blijkt een goede aanjager te kunnen zijn 
voor samenwerking met verschillende partijen 
in de wijk. Dit gaat vooral goed in regio’s waar 
de zorggroep het initiatief neemt voor het 
aanbieden van de interventie. 
Als knelpunt kwam naar voren dat het 
maximumtarief te laag is en dat tarieven en 
kwaliteitseisen verschillen per zorgverzekeraar. 
Ook willen zorggroepen niet altijd een GLI 
contracteren en bieden verzekeraars geen 
financiële vergoeding voor de opstartkosten. 
Verder verwijzen huisartsen nog te weinig 
door, mede door onbekendheid met de GLI, 
en zijn er nog onvoldoende gecertificeerde 
leefstijlcoaches.
De in 2019 vastgestelde maximumtarieven 
voor de GLI zijn voor de intake € 58,-, voor de 
behandelfase per kwartaal € 108,50, en voor de 
onderhoudsfase per kwartaal € 73,80. Bij een 
heel CooL-traject met 16 groepsbijeenkomsten 
en 8 individuele gesprekken komt de totale 
vergoeding op € 813,- per deelnemer. Dat staat 
niet in verhouding tot het gebodene, vindt 
Jeuken. “Bovendien heb ik ook kosten voor 
bijvoorbeeld het huren van een ruimte.” Deinum 
vindt de financiële vergoeding voor SLIMMER 
‘te doen maar niet heel ruim’. “Het scheelt dat 
er in ons geval nog een vergoeding is vanuit de 
zorggroep voor de organisatie rondom de GLI. 
Wij hebben veel tijd gestoken in de ontwikkeling 
van KeiVitaal en dat wordt erkend. Sowieso is 
de samenwerking met de huisartsen hier heel 
prettig. We gaan er samen voor, we willen 
samen een mooi product neerzetten.”

Sowieso is het waardevol te zoeken naar samenwerking 
met lokale partijen en collega-leefstijlcoaches die je kun-
nen versterken, ervaart Jeuken. “Veel deelnemers vinden het 
lastig om anders te gaan koken. Ik heb nu twee studenten 
gevonden die een workshop gaan opzetten over gemakkelijk 
gezond koken. En met een supermarkt organiseer ik super-
marktsafari’s.” Ook werkt Jeuken samen met de plaatselijke 
bibliotheek, waar ze een ruimte huurt voor de bijeenkom-
sten. “Het leuke is dat de bibliotheek deelnemers een gratis 
bibliotheekabonnement geeft en elke keer een boekentafel 
inricht die past bij het thema.”

Duurzaam gewichtsverlies
De ervaring leert dat CooL werkt, maar dat deelnemers het 
gewichtsverlies vaak niet snel genoeg vinden gaan. Jeuken: 
”Maar afvallen is niet waar CooL over gaat. Een dieet volgen 
is niet zo moeilijk, het gaat erom wat je daarna doet. Ik laat 
ze kleine stappen zetten. Dat levert meestal een paar kilo 
gewichtsverlies op. Dat lijkt niet spectaculair, maar het ge-
wichtsverlies is wel duurzaam. Deelnemers zeggen ook dat 
ze er eigenlijk niet zoveel voor hoeven te doen. Het kost ze 
weinig moeite om hun nieuwe eetpatroon vol te houden.”
Bovendien zijn er andere positieve resultaten ziet zij. “De bui-
komvang neemt vaak af. En er zijn deelnemers die minder of 
geen medicatie voor hun diabetes of hoge bloeddruk meer 
hoeven te nemen, of melden dat ze niet meer zoveel bezig 
zijn met eten.” Haar ervaring is ook dat door de lange duur 
van het programma cliënten doorgaan waar ze in eerdere 
trajecten vaak afhaakten. “Je ziet dat veel cliënten in het be-
gin heel goed gaan en dan een terugval krijgen. Het is belang-
rijk om ze in die periode op de rit te houden. Ik coach ze in alle 
fasen, bij zowel de mooie als minder mooie momenten. De 
steun van de groep wordt hierbij als heel positief ervaren.”

Karin Lassche

Meer informatie
Over de GLI met links naar de drie erkende programma’s:
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecom-
bineerde-leefstijlinterventie
Over het aanbieden van de GLI:
https://www.nza.nl/zorgsectoren/paramedische-zorg/veel-
gestelde-vragen/veelgestelde-vragen-gli
Over de competenties van de diëtist-leefstijlcoach:
https://www.nvdietist.nl, zoek op ‘GLI’

Zowel Jeuken als Deinum bieden deelnemers aan de GLI 
Het Voedings- en Leefstijlboek van de DCN aan.

Praktijk | Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 
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COVID-19 maakt duidelijk: leefstijl en 
leefstijlgeneeskunde, juist nu!

De cijfers zijn glashelder. Mensen met chronische 
aandoeningen en co-morbiditeit lopen het grootste 
risico om ernstig ziek te worden van een COVID-19 

infectie en hebben beduidend meer kans om hieraan te over-
lijden. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlge-
neeskunde (Lifestyle4Health) en de Vereniging Arts en Leef-
stijl pleiten samen voor structurele investeringen in leefstijl, 
leefstijlgeneeskunde en leefomgeving.
Lifestyle4Health heeft onlangs een breed gesteunde we-
tenschappelijke notitie gepubliceerd over wat er nu bekend 
is over de relaties tussen COVID-19 en leefstijlgerelateerde 
ziekten. Vereniging Arts en Leefstijl heeft Staatssecretaris 
Blokhuis een brief aangeboden om kenbaar te maken dat 
vitale leefstijl-maatregelen ontbreken in de aanpak rondom 
COVID-19. Deze brief is in enkele dagen door 1800 gepassio-
neerde zorgprofessionals getekend.

Chronische leefstijlgerelateerde ziekten
Artsen en wetenschappers rapporteren dat vooral mensen 
met onderliggend lijden kampen met een ernstig beloop van 
COVID-19. In een groot deel van de gevallen is dit onderlig-
gend lijden een (combinatie van) chronische leefstijlgerela-
teerde ziekte zoals obesitas, hoge bloeddruk, hart- en vaat-
ziekten en type 2 diabetes. Dergelijke aandoeningen zijn een 
direct gevolg van metabole ontregeling.
In de eerder uitgebrachte bundel ‘Wetenschappelijk bewijs 
leefstijlgeneeskunde’ is door Lifestyle4Health (een initiatief 
van TNO en LUMC) beschreven wat de mogelijkheden zijn 

voor het inzetten van leefstijlinterventies in de behandeling 
van leefstijlgerelateerde ziekten. Experts beschrijven in een 
recente wetenschappelijke notitie de huidige inzichten over 
de relatie tussen COVID-19, weerstand, metabole ontrege-
ling en leefstijlinterventies. Deze notitie is een addendum 
op de eerdere bundel. Het doel van de notitie is dat beleids-
makers beter geïnformeerd beleid kunnen uitzetten voor de 
huidige praktijk én relevante onderzoeksvragen gedefinieerd 
kunnen worden voor de toekomst. Dr. Hanneke Molema 
(Lifestyle4Health): ‘de coronapandemie - en meest recente 
wetenschappelijke inzichten - bevestigen dat leefstijl, leef-
omgeving en leefstijlgeneeskunde van cruciaal belang zijn 
voor een gezonde samenleving, juist nu’.

Kansen voor de toekomst
Met de brief en de notitie wordt duidelijk dat wetenschap en 
praktijk het er over eens zijn dat voedingsinterventies gericht 
op gezond eten, voldoende bewegen, stoppen met roken en 
voldoende ontspanning de metabole gezondheid en weer-
stand van mensen kunnen verhogen. Het door VWS inge-
zette beleid omtrent het Preventieakkoord en de Gecombi-
neerde Leefstijl Interventie sluit hierbij aan. Dat er nog meer 
kan en wenselijk is, laten de brede steun voor zowel de brief 
van de Vereniging Arts en Leefstijl als de notitie van Lifestyle-
4Health zien.

Bron: www.tno.nl , 19 mei 2020

Mail & Win
Handboek Leefstijlgeneeskunde, 
de basis voor iedere praktijk
Onder redactie van dr. Maaike de Vries en 
drs. Tamara de Weijer, huisarts

Tot voor kort werd leefstijl vooral gezien als een middel ter 
preventie van aandoeningen. In toenemende mate worden 
voeding, beweging, ontspanning, slaap, sociale contacten 
en zingeving ook succesvol ingezet bij de behandeling van 
chronische aandoeningen.

In totaal hebben 50 deskundigen meegeschreven aan het 
Handboek Leefstijlgeneeskunde, waaronder hoogleraren, 
(arts)onderzoekers, huisartsen, psychiaters, voedings- en 
gezondheidswetenschappers en diëtisten. De inhoud is 
evidence based aangevuld met casuïstiek.

Het boek geeft een praktisch overzicht van 
de diverse aspecten van leefstijlgenees-
kunde. De inhoud is gericht op artsen (in 
opleiding), praktijkondersteuners, verpleeg-
kundigen, apothekers, paramedici, ggz-
medewerkers en andere professionals in de 
zorg.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum (BSL). 
Het boek kost € 59,95 (inclusief verzendkos-
ten) en is te bestellen via  
bsl.nl/shop, ISBN: 9789036823234.

Wil je kans maken op een gratis boek? 
Stuur dan vóór 1 september een e-mail naar 
mailenwin@voeding-visie.nl met je naam 
en adres.

Nieuws 
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De effectiviteit van het 6x6 
dieet® bij type 2 diabetes
Het 6x6 dieet®, een koolhydraatbeperkt dieet dat bestaat uit drie fasen, lijkt effectief te zijn bij 
mensen met type 2 diabetes en overgewicht of obesitas in het verlagen van gewicht, HbA1c en 
diabetes medicatie na drie, zes maanden en een jaar. Het dieet is ontwikkeld door KDOO op basis van 
wetenschappelijk onderzoek. 

Dit artikel is gebaseerd op het artikel van Govers E, Otten A, 
Schuiling B, Bouwman W, Lourens A, Visscher TLS. (2019) Effec-
tiveness of a Very Low Carbohydrate Ketogenic Diet Compared 
to a Low Carbohydrate and Energy-Restricted Diet in Over-
weight/Obese Type 2 Diabetes Patients. Int J Endocrinol Metab 
Disord.5(2): dx.doi.org/10.16966/2380-548X.158

Meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben type 2 
diabetes mellitus (RIVM,2018); Meer dan 80 procent van hen 
heeft overgewicht of obesitas en een verhoogd risico op hart- 
en vaatziekten). Gewichtsverlies is een belangrijk onderdeel 
van de behandeling. Koolhydraatbeperkte diëten worden 
steeds meer toegepast in de behandeling van type 2 diabe-
tes vanwege hun positieve effecten. Niet alleen in Nederland 
maar wereldwijd. Uit een niet gepubliceerd vooronderzoek 
bleek dat het 6x6 dieet® effectiever was bij de behandeling 
van type 2 diabetes dan het gebruikelijke energiebeperkte 
diabetesdieet. Daarop is besloten een grotere studie uit te 
voeren om de effectiviteit aan te tonen. De onderzoeksvraag 
was: “Wat is het verschil in effectiviteit tussen het 6x6 di-
eet®, andere laag koolhydraatdiëten en het energiebeperkte 
diabetesdieet bij volwassenen met type 2 diabetes die over-
gewicht of obesitas hebben in gewichtsafname, HbA1c, en 
het gebruik van metformine, SU derivaten en insuline na 3-, 
6- en 12 maanden?” 

Koolhydraatbeperkt 6x6 dieet® 
De kern van type 2 diabetes is insulineresistentie. Een voe-
ding rijk aan glucose en verzadigd vet leidt tot veranderingen 
op celniveau die insulineresistentie veroorzaken. Dit proces 
vindt vooral plaats als mensen veel visceraal vet hebben dat 
zich buiten de normale vetdepots bevindt (bij overgewicht en 
obesitas) én als ze een zittend bestaan leiden (Slof,2015).

Het 6x6 dieet® heeft tot doel de insulineresistentie te ver-
minderen en te zorgen voor gewichtsafname. Het is op basis 
van wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld door Ellen Go-

vers en Maia Alcazar Jimenez (Govers,2017). Uitgangspunten 
zijn: een zo laag mogelijke inname van koolhydraten, maar 
niet lager dan het fysiologisch minimum van 36 gram per 
dag. Hierdoor wordt de insulineproductie van de pancreas 
vrijwel stilgelegd. Bij insulineresistentie produceert de pan-
creas voortdurend veel meer insuline dan voor de maaltijden 
nodig is. Hoge insulinespiegels bevorderen de lipogenese. 
Hierdoor komen patiënten gemakkelijk steeds meer aan. 
Door de daling van de insulineafgifte stijgt de afgifte van 
groeihormoon, waardoor de energiebehoefte toeneemt en 
vet weer uit de depots kan worden vrijgemaakt. 

Minstens zo belangrijk is de eiwitinname. Die is gesteld op 
minimaal 1 gram eiwit per kilogram huidig lichaamsgewicht. 
Eiwit zorgt voor verzadiging en verhoogt het basaalmetabo-
lisme. De hoeveelheid vet en vezel worden gebaseerd op de 
anamnese. Dit geeft de patiënt veel vrijheid in zijn voedsel-
keuze, waardoor de compliance wordt verbeterd. Waar nodig 
wordt een multivitaminesupplement voorgeschreven. De 
hoeveelheid voedingsvezel wordt geoptimaliseerd door laag-
koolhydraat-volkoren-producten, voldoende groente en noten 
in het dieet te verwerken. De diëtisten van Dieetzorg Friesland 
hebben de principes van het dieet verder doorontwikkeld in 
behandelinstructies voor de diëtist en patiëntmateriaal. 

Fasen van het 6x6 dieet®
Het 6x6 dieet® bestaat uit drie fasen (zie tabel 1). In fase 1 
wordt de koolhydraatinname terug gebracht tot 6 eetmo-
menten met 6 gram koolhydraten per keer; een eiwitintake 
van 1-1,5 gram/kg huidig gewicht en geen vetrestrictie. Deze 
fase duurt minimaal 8 weken, maar bij zeer insulineresistente 
patiënten wel 6 maanden. In fase 2 wordt de koolhydraatinna-
me voorzichtig opgevoerd tot 6-11 gram koolhydraten per eet-
moment. Deze fase duurt een half jaar tot een jaar. Hoe snel 
men van de ene fase naar de andere gaat, is per patiënt ver-
schillend en wordt bepaald door het percentage gewichtsver-
lies, de bloedglucosewaarden/HbA1c en het medicijngebruik. 

Praktijk | Koolhydraatarm dieet
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Fase 3 is de onderhoudsfase waarbij de patiënt probeert het 
gewicht stabiel te houden en de hoeveelheid koolhydraten 
langzaam wordt opgevoerd. Ook hier wordt de hoeveelheid 
koolhydraten individueel bepaald: het dieet is echt maatwerk. 

Onderzoek naar effecten 6x6 dieet®
Om de effectiviteit van het dieet aan te tonen is een lande-
lijke studie opgezet, bestaande uit drie studie-armen. De stu-
die was een retrospectief onderzoek op dossiers van patiën-
ten waar de behandeling was afgerond, waarbij drie diëten 
werden vergeleken: het 6x6 dieet®, een koolhydraatbeperkt 
dieet tot 100 g koolhydraten (LKD) en een energiebeperkt di-
abetesdieet (EBD) volgens de richtlijnen (NDF 2015). Gemeten 
werden: gewichtsverlies, HbA1c, diabetesmedicatie (metfor-
mine, SU-derivaten en insuline) na 3, 6 en 12 maanden. Dië-
tistenpraktijken uit het hele land werden geworven via het 
netwerk KDOO en NVD nieuws. Twee vierdejaars studenten 
van de Hanzehogeschool verzamelden in de zomer van 2018 
de gegevens van 15 opeenvolgende anonieme patiënten per 
praktijk met type 2 diabetes mellitus en overgewicht/obesi-
tas die een intake consult gehad in het laatste kwartaal van 
2016, een jaar zijn behandeld en zijn gestart met één van de 
volgende diëten: het 6x6 dieet®, het koolhydraatbeperkte- 
(LKD) of het energiebeperkte diabetes dieet (EBD). De studen-
ten deelden de patiënten in op de hoeveelheid koolhydraten 
in het dieet: lager dan 100 gram koolhydraten per dag was 
LKD en hoger dan 100 gram was EBD. De gegevens van het 
6x6 dieet® kwamen uitsluitend uit de praktijk van Dieetzorg 
Friesland. Inclusiecriteria waren: diabetes type 2 patiënten 
met overgewicht of obesitas (BMI≥25 kg/m2) van 18 jaar en 
ouder. Exclusie criteria waren: ongewenst gewichtsverlies, 
kanker, coeliakie, hormoontherapie of corticosteroïd gebruik 
en zwangerschap. 

Van 16 diëtistenpraktijken verdeeld over het hele land werden 
de gegevens van 344 patiënten verdeeld over drie groepen 
vergeleken: 110 volgden het 6x6 dieet®, 123 het koolhydraat-

beperkte dieet en 111 het energiebeperkte diabetesdieet. Pa-
tiënten op het 6x6 dieet® vielen meer af na 3, 6 en 12 maanden 
dan patiënten die de andere diëten volgden. Het gemiddelde 
gewichtsverlies was 8,7% op het 6x6 dieet® ; 6,4% op kool-
hydraatbeperkte dieet en 5,8% op het energiebeperkte dieet. 
Deze verschillen waren significant. Na 12 maanden was bij 
meer patiënten die het 6x6 dieet® volgden het HbA1c <43 
mmol/mol, dan bij patiënten die de andere twee diëten volg-
den, resp. 34,5% op 6x6 dieet®, 20,7% op LKD en 9,3% op EBD. 
Ook het gebruik van metformine, SU-derivaten en insuline 
was afgenomen. Na 12 maanden waren 227 patiënten (66%) 
nog in behandeling. Het uitvalpercentage was 31% in de 6x6 
groep, 30% op LKD en 42% op EBD (Govers, 2019).

Aanbevelingen voor de praktijk
De resultaten uit de studie tonen aan, dat hoe lager het kool-
hydraatgehalte van het dieet is, hoe groter het gewichtsver-
lies, de daling van het HbA1c en reductie van diabetesmedi-
catie. Dit is in tegenstelling met de opvatting dat een inname 
van 175 gram koolhydraten ook een koolhydraatbeperking is 
(NDF, 2015). Uit ander onderzoek blijkt ook dat diëten met 
≤ 26 energie% koolhydraten (±100 g) per dag leiden tot een 
beter HbA1c dan diëten met meer koolhydraten (Snorgaard, 
2017). Gedacht wordt, dat het tot rust laten komen van de 
pancreas door een minimale hoeveelheid koolhydraten te 

Dieet Energie Eiwit Koolhydraten Vet Vezel
6x6 dieet® 
(6x6)

Geen energie 
beperking

≥ 1 gram per kg 
huidig lichaams-
gewicht

Fase 1: 6 x per dag 6 gram; 
Fase 2: max 75 gram per 
dag; 
Fase 3: individueel bepaald

Geen vetbeperking. 1st en 
2nd fase: geen regels over 
het soort vet

Geen vaste hoeveel-
heid; 
gebaseerd op de intake

Laag 
 koolhydraat 
(LKD)

Geen energie 
beperking

1 gram per kg 
lichaams gewicht 
tot 100 gram per 
dag

50-100 gram per dag 30-35% energie% nadruk 
op EOV en MOV

Geen vaste hoeveel-
heid; 
gebaseerd op de intake

Energie- 
beperkt (EBD)

600 kcal min-
der dan de 
gebruikelijke 
inname

0,8 gram per kg 
ideaal lichaams-
gewicht of BMI 27 
kg-m2

50 energie% 30-35% energie% nadruk 
op EOV en MOV

30 g/dag

Tabel 1. Criteria voor het 6x6 dieet®, laag koolhydraat dieet en het energiebeperkte dieet

Patiënt na een verruiming 
van het dieet: ‘Ik voel me toch 

beter bij een wat strengere 
vorm, omdat ik niet meer in 

gewicht wil aankomen en mijn 
glucosewaarden beter blijven’.
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eten gunstige effecten heeft, waarbij juist in patiënten met 
een BMI ≥30/kg/m2 de beste resultaten worden bereikt. 

Uit dit onderzoek blijkt dat het 6x6 dieet® effectiever is dan 
een laag koolhydraatdieet of een energiebeperkt diabetes-
dieet in gewichtsverlies, daling van HbA1c en de reductie 
van diabetesmedicatie. Het 6x6 dieet® is maatwerk. Alleen 
diëtisten gespecialiseerd in de toepassing ervan hebben de 
competenties om patiënten hiermee te behandelen. Het 
heeft een positieve uitwerking op de gezondheid van patiën-
ten met type 2 diabetes. Het is daarnaast een ‘unique selling 
point’ voor de diëtist in de diabetesketen.

Auteur: Ellen Govers, Voorzitter van KDOO (Kenniscentrum 
Diëtisten Overgewicht en Obesitas)

Referenties:
Govers E, Otten A, Schuiling B, Bouwman W, Lourens A, Visscher TLS. (2019) 

Effectiveness of a Very Low Carbohydrate Ketogenic Diet Compared to 
a Low Carbohydrate and Energy-Restricted Diet in Overweight/Obese 
Type 2 Diabetes Patients. Int J Endocrinol Metab Disord.5(2): dx.doi.
org/10.16966/2380-548X.158

RIVM. (National Institute for Public Health and the Environment). Diabe-
tes Mellitus - Huidige situatie, 2018. Volksgezondheid en zorg. https://
www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/diabetes-mellitus/cijfers-
context/huidige-situatie#node-prevalentie-diabetes-naar-leeftijd-en-
geslacht. 

NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015. Nederlandse Diabetes Federatie, 
Amersfoort.

Slof E, Te veel nadruk op verlaging van de vetconsumptie heeft de aandacht 
afgeleid van een belangrijker probleem: de te hoge consumptie van kool-
hydraten, Voeding & Visie 2015;28, 4-8.

Govers E. Low Carb High Protein Diets as Management Tool of Insulin Resi-
stance in Patients with Obesity and/or Type 2 Diabetes Mellitus. Obes 
Open Access 2017; 3(2): doi: http://dx.doi. org/10.16966/2380-5528.131. 

Snorgaard O, Poulsen GM, Andersen HK, Astrup A. Systematic review and 
meta-analysis of dietary carbohydrate restriction in patients with type 
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10.1136/bmjdrc-2016-000354

Noot van de redactie
Een limitatie van dit onderzoek is, dat het niet gerandomi-
seerd of geblindeerd is uitgevoerd. Vrijwel alle deelnemers 
aan het 6x6 dieet® zijn in één enkele praktijk behandeld. Dit 
kan leiden tot een vertekend beeld. Zowel de patiënten als 
de hulpverleners betrokken bij de interventie (6x6 dieet®) 
zouden extra gemotiveerd kunnen zijn geweest, omdat de 
hulpverleners geloofden in hun eigen ontwikkelde behan-
deling. Er valt niet uit te sluiten, dat dit de resultaten heeft 
beïnvloed.

Beschouwing door DNO
De resultaten uit het onderzoek dat beschreven is in dit arti-
kel zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van andere studies 
met dezelfde vraagstelling. Hoe sterker de koolhydraatbe-
perking, hoe groter op korte termijn het gewichtsverlies en 
verbetering in HbA1c. Bij resultaten uit onderzoeken tot twee 
jaar na de start lijkt er hierin echter geen verschil meer in ef-
fectiviteit te zijn ten opzichte van andere voedingspatronen 
die meer koolhydraten bevatten. Het verdwijnen van de re-
sultaten lijkt vooral te maken te hebben met het niet kunnen 
volhouden van voedingspatronen die afwijken van wat de 
persoon voorheen gewend was. Een pluspunt voor het 6x6 
dieet® is dan ook inderdaad dat de cliënten contact-trouw 
blijven.
De NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 wordt momenteel 
herzien onder voorzitterschap van prof.dr.ir. Edith Feskens 
(WUR) in samenwerking met een multidisciplinaire NDF-
werkgroep en WUR-onderzoeker. De nieuwe richtlijn zal dit 
najaar verschijnen.
Elise Kuipers, diëtist en leefstijlcoach Amsterdam. Bestuurslid 
DNO Diabetesdiëtist en lid NDF werkgroep herziening Voe-
dingsrichtlijn diabetes 2015, namens NVD/DNO Diabetesdiëtist

Percentage deelnemers dat daalt 
in het gebruik van SU-derivaat per 
meetmoment

Daling van het gemiddelde 
HbA1C gedurende 12 maanden

Gewichtsverlies per dieet 
over 12 maanden

Praktijk | Koolhydraatarm dieet
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Omschrijving cliënt
Vrouw van 66 jaar,  sinds 2011 diabetes 
type 2, na een jaar goed ingesteld met 
dieet (energiebeperkt diabetesdieet) en 
2x daags Metformine 500 mg. Gewicht 3 
kg gedaald tot 82 kg (lengte 1.68 m, BMI 
= 29,1). 
Na verloop van tijd verslechteren de glu-
cosewaarden en stijgt het gewicht weer. 
In 2018 gestart met lantus, naast 3x 
daags metformine 850 mg en 2x daags 
gliclazide 80 mg. Ze spuit nu 36 EH en 
ondanks recente verhoging blijft HbA1c 
te hoog: 69 mmol/mol. Gewicht is 88 kg 
(BMI= 31,2), buikomvang 108 cm.
Bewegen gaat steeds moeizamer, omdat 
ze snel moe is, conditie is afgenomen.
Mevrouw wil liever nog niet starten met 
4x daags insuline en is daarom weer naar 
diëtist verwezen.

Behandeldoelen
Normaliseren HbA1c, voorkomen 4x 
daags insuline spuiten, gewichtsdaling 
5-10%, fitter worden.

Voedingsanamnese 
Bij twee broodmaaltijden, totaal 3 sne-
den brood, deels hartig beleg en deels 
koolhydraatbevattend beleg. 
Bij de warme maaltijd 2-3 kleine aardap-
pelen (of vervanger), 150 gram groente, 
een portie vlees en een suikerhoudend 
toetje na. 
Tussendoor 1-2 biscuitjes of ontbijtkoek 
en 1x fruit per dag. 
Dranken zonder suiker.
Al met al is mevrouw een kleine eter en 
ze is heel bewust met haar voeding be-
zig. Wel een paar kleine aandachtspun-
ten, maar de koolhydraatverdeling is vrij 
gelijkmatig. 

Advies
Gezien het verhaal en haar te grote bui-
komvang lijkt er sprake te zijn van insu-

lineresistentie. Daarom wordt het 6x6 
dieet® geadviseerd, 6 x per dag 6 gram 
koolhydraten. 
Door slechts 6 gram koolhydraten per 
eetmoment wordt de behoefte aan in-
suline drastisch verlaagd en daalt de in-
sulinespiegel in het lichaam. De glucose-
spiegel daalt en vetverbranding wordt 
gestimuleerd. 
Voor start van dieet in overleg met ver-
wijzer insuline en gliclazide gehalveerd, 
metforminedosering is ongewijzigd.

Na twee weken:
Het 6x6 dieet® leek mevrouw lastig, 
maar is haar uiteindelijk erg meegevallen. 
Gewicht met 3 kg gedaald en ze merkt 
nu al dat ze fitter wordt. 
Eiwitinname blijkt nog te laag, minder 
dan 1 gram/kg actueel lichaamsgewicht. 
Hierover worden aanvullende adviezen 
gegeven. 

Na twee maanden: 
Mevrouw heeft geen problemen met 
het 6x6 dieet®, ze vindt dat ze nog veel 
mag hebben en heeft geen hongerge-
voel. Ze is minder moe en onderneemt 
weer meer. 
Gewicht is verder gedaald, totaal 7 kg, 
buikomvang 6 cm afgenomen. HbA1c is 
nu 52 mmol/mol. 
Ze krijgt nog 3x daags metformine 850 
mg en 1x daags gliclazide 80 mg en 8 EH 
lantus. 

Mevrouw krijgt uitleg over de 2e fase: 
uitbreiden van 1-2 eetmomenten naar 12 
gram koolhydraten.

Na zes maanden:
Er zijn nu 4 eetmomenten met 6 gram 
koolhydraten en 2 met 12-18 gram. 
Gewicht is 76 kg (12 kg gedaald = 14%; 
BMI=26,9), buikomvang 98 cm, HbA1c 45 
mmol/mol. 
Ze gebruikt alleen nog 2x daags metfor-
mine 850 mg, dit mag verder afgebouwd 
worden. 

Mevrouw is supertevreden. Ze ervaart 
meer kwaliteit van leven, heeft haar be-
weegactiviteiten van voorheen weer op-
gepakt. Inmiddels gestart met leefstijl-
fase (3e fase) van het 6x6 dieet® om deze 
prachtige resultaten vast te houden. 

Conclusie
Het 6x6 dieet® inzetten is een goede 
manier om insulineresistentie te vermin-
deren en afvallen te stimuleren. Vermin-
dering diabetesmedicatie is belangrijk 
om kans op een hypoglykemie te verklei-
nen en om motivatie van de cliënt te ver-
hogen. Het 6x6 dieet® moet na verloop 
van tijd een 6x6 leefstijl worden.

Alie Lourens en Wilma Bouwman, Ma-
nagementteam Dieetzorg Friesland

Casus vrouw 66 jaar met diabetes 
wordt behandeld met 6x6 dieet®

VOEDINGSANAMNESE ADVIES 1e fase 6x6 dieet®

Ontbijt: Ontbijt:

2 sneden bruinbrood besmeerd  
met halvarine
beleg:  1 x jam  

1 x 30+ kaas

1 beker halfvolle melk (200 ml)

1 snee koolhydraatarm brood besmeerd met halvarine, 
dieetmargarine of roomboter, dubbel belegd met kaas en/of 
vleeswaren naar keuze. Dit mag gecombineerd worden met 
1-2 eieren (gekookt of gebakken). 
OF 
een schaaltje (150 gram) magere of volle kwark met daarin 
bijvoorbeeld 2-3 aardbeien OF suikervrije siroop OF 4-5 noten 
thee en/of koffie zonder suiker, eventueel met koffieroom

Voorbeeld van een koolhydraatarm 
ontbijt volgens het 6x6 dieet®
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De helft van de Nederlanders heeft overgewicht (CBS, 
2016). Nudging, kan helpen om consumenten in de 
supermarkt gezondere keuzes te laten maken. Tra-

ditioneel wordt voorlichting hiervoor gebruikt. Voorlichting 
blijkt echter niet effectief als het gaat om gedragsverande-
ring. ‘Weten’ staat niet gelijk aan ‘doen’ (Brug, 2012). 
Nudge, betekent een duwtje in de goede richting geven. 
Nudging is een gedragspsychologische motivatietechniek 
waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op 
een gewenste wijze te gedragen. Het begrip nudging is voor 
het eerst in 2008 door Thaler en Sunstein genoemd. Zij be-
schrijven het als volgt: “In de betekenis waarin wij het begrip 
nudge gebruiken, heeft zo’n duwtje in de goede richting be-
trekking op alle mogelijke aspecten van de keuzearchitectuur 
die het gedrag van mensen op voorspelbare wijze verande-
ren zonder opties te verbieden of de financiële stimulansen 
aanzienlijk te wijzigen. Het is geen verplichting. Fruit op oog-
hoogte neerzetten geldt als een duwtje in de goede richting, 
junkfood verbieden niet” (Thaler, 2016).

Onderzoek
Het doel van dit onderzoek was het samen bedenken van 
dertig nieuwe nudge ideeën voor toepassing in de super-
markt door diëtisten, gedrags- en consumptiewetenschap-
pers, marketingexperts en consumenten. Door middel van 
deze ideeën kan de voedingskeuze van de consument in de 
(online) supermarkt de bewustere en daarmee de gezondst 
mogelijke keuze worden. Het lange termijndoel en de maat-
schappelijke relevantie is het verminderen van het aantal 
Nederlanders met overgewicht en het tegengaan van de stij-
gende zorgkosten. 

De methode bestond uit literatuuronderzoek en kwalitatief 
onderzoek. Middels 9 diepte-interviews met voedings- en 
marketing professionals en een focusgroep met consumen-
ten zijn nieuwe nudge-ideeën voor de (online) supermarkt 
verzameld. Vervolgens zijn de 30 beste nudge-ideeën gese-
lecteerd. Het doel van de diepte-interviews was zoveel mo-
gelijk motieven, visies, ervaringen en gevoelens van de geïn-
terviewde te weten te komen over het onderwerp nudging 
in de supermarkt. De topiclijst bestond uit de volgende ge-
spreksonderwerpen: voorkennis, definitie nudging, definitie 
gezonde voeding, gedrag consument, voor- en nadelen van 
nudging, kritiek, effectiviteit, nudging online en ideeën. De 
interviews vonden plaats op de locatie van de professionals 
en duurden een half uur. Van alle interviews is een audio-
opname gemaakt. De audio-opnames zijn getranscribeerd 
en de data zijn geanalyseerd volgens de methode van open 
codering, axiale codering en selectieve codering (Boeije, 2014) 

Het doel van de focusgroep was een discussie met consu-
menten houden over hun ideeën, opvattingen, visies en be-
langen omtrent het onderwerp nudging in de supermarkt. 
De discussie werd geleid door een moderator. Deze had als 
taak het gesprek in goede banen te leiden en de deelnemers 
te inspireren om elkaar te motiveren om zo het beste resul-
taat uit de discussie te halen. 

Resultaten van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek was om samen met diëtisten, ge-
drag- en consumptiewetenschappers, marketingexperts en 
consumenten dertig nieuwe nudge-ideeën voor in de super-
markt te bedenken. 
Volgens de professionals is de omgeving van invloed op de 
voedselkeuze van de consument. Uit de literatuur blijkt te-

Onderzoek naar nudging in 
de supermarkt
Nudging is een gedragspsychologische motivatietechniek. Het doel van dit onderzoek door 
studenten van de Hogeschool van Amsterdam was om samen met consumenten, diëtisten, 
gedragswetenschappers en marketing experts 30 nieuwe nudge-ideeën voor de (online) supermarkt 
te bedenken, zodat een win-win situatie ontstaat. De consument krijgt een duwtje in de rug om 
gezondere keuzes te maken en de supermarkt behoudt het winstoogmerk. Zij concluderen dat het 
mogelijk is om nudging in de (online) supermarkt toe te passen. 

Praktijk | Nudging
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vens dat supermarkten de aanschaf van gezonde producten 
kunnen bevorderen (Gezondheidsraad, 2011). De Gezond-
heidsraad heeft niet voor niets in de nieuwe Schijf van vijf 
ook de invloed van de omgeving op de keuzes en het eetge-
drag van de consument meegenomen (Brink, 2016). 
Uit het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat er moet 
worden gelet op de grootte van de verpakkingen. Eénper-
soonsverpakkingen worden gemist. Uit een onderzoek waar-
in soepkommen automatisch bij werden gevuld zonder dat 
de deelnemers dit wisten, bleek dat mensen gedachteloos 
door blijven eten. Hoe meer er beschikbaar is, hoe meer men 
eet (Wansink, 2005). De grootte van de verpakkingen van 
producten is hierbij dus van belang.
Vanuit de focusgroep werden de combideals aangehaald. De 
deelnemers gaven aan gevoelig te zijn voor deze nudges. Zij 
kwamen met een idee om combideals te bedenken die be-
stonden uit een hele maaltijd. In één pakket yoghurt + ha-
vermout + blauwe bessen. Met deze aankoop spaar je ver-
volgens punten, zodat je korting kunt krijgen op je volgende 
combideal. Volgens een Brits onderzoek zijn meer dan 50% 
van alle supermarkt combideals en multipromoties alleen 
voor hoog-vet of suikerrijke voedingsmiddelen. Slechts 12% 
van deze promoties is gericht op groenten en fruit. Uit de lite-
ratuur komt tevens naar voren dat supermarkten wel degelijk 
(gezondheids)winst kunnen behalen wanneer zij hun promo-
tie strategieën voor een gedeelte verschuiven naar een groter 
aantal combideals op vetarme producten, vis of groenten en 
fruit (Thaler, 2016). Dit werd eerder in de interviews als punt 
van kritiek genoemd. De winst zou vaak een cruciaal punt zijn 
voor de supermarkt om hier niet aan mee te doen.

Doelgroepgericht
Het is belangrijk dat een nudge gericht is op een bepaalde 
doelgroep. Uit de interviews is namelijk naar voren gekomen 
dat een nudge niet universeel kan zijn, maar dat deze moet 
aansluiten op de doelgroep. Uit de focusgroep kwam naar vo-
ren dat voor mensen met een lage sociaal economische status 
het vertrouwen in het succes van de nudge laag is. Deze men-
sen zouden volgens de deelnemers niet naar deze gezondere/
duurzamere producten omkijken, ook al zouden ze worden 
genudged. Uit de literatuur komt echter naar voren dat het 
effect van een nudge niet in verband kan worden gebracht 
met sociaal economische status. Deze is dus voor iedereen 
even groot. Indien op de juiste manier genudged wordt zou 
iedere consument, ongeacht de sociaal economische status, 
tot een gezondere of duurzamere aankoop aangezet kunnen 
worden (Bucher, 2016). De literatuur en de resultaten van de 
interviews spreken elkaar dus enigszins tegen. 

Nudging is manipulatie
Nudging wordt ook wel eens gezien als manipulatie. Dit on-
derwerp werd ook genoemd in de interviews en bij de focus-
groep. De meerderheid van de respondenten was het er over 
eens dat nudging een vorm van manipulatie is. Wel zagen ze 
dit in een positief perspectief, het is namelijk in het belang 
van de consument. De consument zou dezelfde keuze moe-
ten maken als hij wist dat hij genudged zou worden. Hansen 
en Jespersen beschrijven in hun onderzoek dat de manipu-
latieve strategie wordt ingezet om de persoon een andere 
beslissing te laten nemen dan onder normale omstandighe-
den (Hansen, 2013). Wanneer het de bedoeling is om mensen 
te misleiden door middel van niet-transparante nudges is er 

Leg meer gezonde 
producten op 

ooghoogte van 
kinderen.

Beeld: 123RF
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sprake van manipulatie. Als voorbeeld van een transparante 
nudge wordt de vlieg in het urinoir aangehaald. Het is bekend 
dat hierdoor mannen beter richten en de toiletten over het 
algemeen schoner worden achtergelaten. Het verminderen 
van de hoeveelheid voedsel in een verpakking, zodat het 
aantal calorieën vermindert, is een niet-transparante nudge. 
Hiervan is sprake omdat niet duidelijk wordt aangegeven dat 
de inhoud verminderd is en dus minder kilocalorieën bevat. 
Hierdoor is de nudge niet-transparant en vergelijkbaar met 
manipulatie. Op grond van deze overwegingen hebben Han-
sen en Jespersen duwtjes ingedeeld in vier klassen, namelijk 
twee soorten transparant en twee soorten niet-transparant. 
Hun analyse suggereert dat niet-transparante nudges het 
meest kunnen worden vergeleken met manipulatie (Hansen, 
2013). Een aantal respondenten is het hiermee eens. Zij vinden 
het belangrijk dat een nudge transparant is en dat met name 
de overheid open moet zijn over de manier waarop zij nud-
gen. Keuzegedrag kan bij teveel sturing een averechts effect 
opleveren (LaVail, 2010). Verder kun je met nudging inspelen 
op groepsgedrag. Wanneer iemand zich met een bepaalde 
groep identificeert, is hij/zij eerder geneigd het gedrag van 
deze groep over te nemen (Duizer, 2013; Blumenthal-Barby, 
2012).

Voorkom te veel nudges
Uit het kwalitatieve onderzoek kwam ook naar voren dat er 
opgepast moest worden met een teveel aan nudges. Door 
een teveel aan prikkels zal de consument de nudges mogelijk 
niet meer kunnen opmerken. Dit blijkt ook uit literatuur. Bij 
te veel keuzemogelijkheden krijgt men last van ‘keuzestress’. 
Wanneer deze stress in hogere mate voorkomt, maken men-
sen minder weloverwogen beslissingen. De kwaliteit van 
beslissingen neemt hierdoor af (WRR, 2014). Verder blijkt dat 
wanneer de consument op ongewenst gedrag wordt aange-
sproken, dit minder effect heeft dan wanneer er wordt ver-
teld wat de beste keuze is (Drijver, 2013; Bichieri, 2009). Uit 
een onderzoek van Trijp blijkt dat wanneer de supermarkt 
duurzame producten als normaal presenteert deze eerder 
zullen worden aangeschaft (van Trijp, 2012). Een supermarkt 
hoeft hier dus geen nadruk op te leggen.

Gemak stimuleren
Volgens de meeste respondenten moet gemakzucht worden 
aangepakt. Het idee was om in de winkel te laten zien hoe 
makkelijk het bijvoorbeeld is om groenten te snijden, zoals 
een krop sla. Op dit idee werd als feedback gegeven dat wan-
neer de gemakkelijke/gezonde keuze zoals voorgesneden 
groenten of sla weg zou vallen, consumenten sneller geneigd 
zullen zijn om te kiezen voor een andere gemakkelijke keuze 
die er nog wel is, bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden of 
junkfood. Het is dus belangrijk dat de voorgesneden groen-
ten wel blijft bestaan, maar dat er wordt getoond dat een
normale krop sla of broccoli eigenlijk weinig tijd extra kost 
om klaar te maken.

Conclusie
Volgens de onderzoekers lijkt het mogelijk om nudging in 
de (online) supermarkt toe te passen. Consumenten en pro-
fessionals zijn er in geslaagd om 30 nieuwe nudge ideeën 
voor de (online) supermarkt te formuleren. Het doel was een 
win-win-situatie creëren, enerzijds het bevordering van de 
gezondheid van de consument, anderzijds behoud van het 
winstoogmerk van de supermarkt. Het was daarbij cruciaal 
dat de keuzevrijheid van de consument behouden blijft. In 
vervolgstudies zal het effect van de toepassing van de 30 
nudge-ideeën verder onderzocht kunnen worden. 

Auteurs: Denise Nieuwenhuizen, Sascha van der Helm, Anouk 
van der Steen, MSc, Hanna Zijlstra, PhD

Contactadres: Hanna Zijlstra, docent opleiding Voeding en Dië-
tetiek, Hogeschool van Amsterdam. j.w.zijlstra@hva.nl

*  Dit artikel is een samenvatting van het uitgebreide onder-
zoeksartikel dat de redactie heeft ontvangen. 

  De scriptie is te downloaden via: https://hbo-kennisbank.nl/
details/amsterdam:oai:hva.nl:637268 

Top 5 van beste nudge-ideeën:
1.  Meer werken met gezonde producten op 

ooghoogte, ook op ooghoogte van kinderen.
2.  (Online) Supermarkt: extra nadruk leggen op 

seizoensproducten.
3.  Laten proeven van seizoensgroenten.
4.  Benoemen hoeveelheid gram groente er per 

persoon nodig is en suggesties geven voor 
combinaties van groente op verpakkingen.

5.  Spaaracties alleen bij groente en fruit.

Praktijk | Nudging
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Zoals vaak bij voedingshypes volgt de wetenschap de enor-
me groei aan aandacht voor intermitterend vasten (IF) in 
een veel langzamer tempo: gedegen wetenschappelijk on-

derzoek kost immers tijd. Al meer dan 100 jaar wordt onderzoek 
gedaan naar calorische restrictie en het effect daarvan op dier 
en mens. Bij dieren heeft het verminderen van de beschikbaar-
heid van voedsel gedurende het hele leven opmerkelijk gunstige 
gevolgen voor de veroudering en de levensduur. Pas sinds het af-
gelopen decennium wordt erkend dat de (knaag)dieren in deze 
onderzoeken niet alleen beperkt worden in hun totale energie 

inname per dag, maar dat ze doorgaans ook binnen enkele uren 
hun volledige dagelijkse voedselvoorraad moeten consumeren, 
waardoor ze een dagelijkse vastenperiode van maximaal 20 uur 
hebben. In hoeverre dit ‘intermitterend vasten’ positieve invloed 
heeft op de gezondheid van mens en dier, bovenop calorische 
restrictie, is nu een hot topic (de Cabo, 2019).

Vormen van intermitterend vasten
‘Intermitterend vasten’ is een paraplubegrip, waar een aantal 
vormen van vasten onder vallen. In tabel 1 staan de meest 

Wat zijn de effecten van 
intermitterend vasten op 
de gezondheid?
In de media is momenteel heel veel aandacht voor intermitterend vasten ter verbetering van 
de gezondheid. Wat concluderen de onderzoekers die de effecten van vasten op gezondheid 
onderzoeken?

Tabel 1: de meest voorkomende vormen van intermitterend vasten in de literatuur.

Vrij vertaald naar: 
Andrea Di Francesco 
et al. Science 
2018;362:770-775
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gangbare vormen van intermitterend vasten. In de literatuur 
wordt intermitterend vasten vaak afgezet tegen een conti-
nue calorische restrictie. In de dietetiek kennen we continue 
calorische restrictie in de vorm van een energiebeperkt dieet, 
waarbij iedere dag gestreefd wordt naar een 15-40% lagere 
energie inname dan de behoefte. Bij intermitterend vasten 
wordt niet de hoeveelheid voeding beperkt, maar de periode 
waarin gegeten mag worden, wat uiteindelijk ook vaak leidt 
tot een lagere inname. De twee vormen van intermitterend 
vasten die het meest onderzocht zijn, zijn ‘time restricted 
feeding’ (TRF) en ‘periodic fasting’ (PF), waarvan ‘alternate-
day fasting’ (ADF) en ‘5:2 intermitterend vasten’ de bekendste 
varianten zijn.

Fysiologische processen tijdens vasten
Tijdens vasten komt eerst glucose vrij vanuit de glycogeen-
voorraden. Daarnaast worden de triglyceriden uit het vet-
weefsel afgebroken tot acetyl CoA dat verbrand kan worden 
middels de citroenzuurcyclus, of omgezet kan worden in 
ketonzuren. Bij mensen zal na 8-12 uur vasten ketonvorming 
optreden (bij muizen is dat bijvoorbeeld al na 4-8 uur (Cahill, 
1970; Browning, 2012; Patel, 2019)). Deze ketonzuren hebben 
een belangrijke rol in het lichaam tijdens vasten: zij zijn een 
brandstof voor bepaalde organen (met name de hersenen) 
bij afwezigheid van glucose. Daarnaast zijn het signalerende 
moleculen en reguleren zij de expressie en activatie van ver-
schillende eiwitten en stoffen die betrokken zijn bij gezond-
heid en veroudering (Di Francesco, 2018; de Cabo, 2019).

Continue calorische restrictie, intermitterend vasten en keto-
gene diëten (waarbij door een sterke beperking van koolhy-
draten en eiwitten bij voldoende vetinname ketose optreedt) 
delen voor een groot deel dezelfde biologische ‘pathways’ en 
leiden tot metabole aanpassingen die gekenmerkt worden 
door verhoogde hoeveelheden circulerende ketonen, terwijl 
circulerende vetzuren, aminozuren, glucose en insuline op 
lage concentraties worden gehouden. Deze veranderingen 
leiden kort gezegd, tot een verschuiving van groei en repro-
ductie naar onderhoud, recycling en reparatie om de be-
scherming en het voortbestaan van de cellen te verbeteren. 

In tabel 2 staan de voornaamste processen tijdens gevaste en 
gevoede toestand. Van belang is dat beide elkaar afwisselen 
(de ‘metabole switch’), opdat groei en reproductie afgewis-
seld kunnen worden met recycling en onderhoud. 

Evolutionair gezien is dit een logisch reactie van het lichaam. 
Mensen en dieren kenden korte of langere periodes van wei-
nig of geen voedsel, waar het lichaam op ingesteld was ter 
bescherming van het organisme. Onze voorouders leidden 
een actief bestaan waarin voedsel niet altijd (in overvloed) 
aanwezig was. Tegenwoordig is er constant voedsel beschik-
baar en kennen de meeste mensen geen lange periode van 
vasten meer. Daarnaast is een sedentaire (zittende) leefstijl 
eerder regel dan uitzondering. 

Vasten en langere overleving
In mensen is, om praktische redenen, nog maar een enkele 
langdurige, gerandomiseerde studie uitgevoerd naar het ef-
fect van vasten. Een voorbeeld is de CALERIE (Comprehen-
sive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of 
Energy) studie waarin de interventiegroep geadviseerd werd 
om 25% minder te eten dan hun behoefte gedurende 2 jaar 
en een controlegroep mocht eten wat ze wilden. Uiteindelijk 
lukte het de deelnemers in de interventiegroep slechts om 
12% minder energie in te nemen, maar dit leidde alsnog tot 
10% gewichtsverlies en verbetering in cardio-metabole fac-
toren die te maken hebben met veroudering na 2 jaar (Kraus, 
2019).

Het lijkt dus een uitdaging om mensen zichzelf langdurig te 
laten beperken in calorieën, vooral in de obesogene omge-
ving waarin de meeste van ons leven. Wellicht dat het beper-
ken van de tijd waarin gegeten wordt in plaats van de hoe-
veelheid voedsel leidt tot een betere, langdurige compliance.

Time-restricted feeding
In de onderzoeken naar time restricted feeding (TRF) wordt 
gedurende 12-20 uur per dag gevast. Onder vasten wordt 
verstaan: niet eten en alleen energie-vrije dranken drinken. 
De overige uren van de dag kan gegeten worden wat men 
wil (‘ad libitum’). Er zijn twee verschillende vormen van TRF 
beschreven in de literatuur, namelijk ‘early TRF’ (waarbij het 
eten beperkt wordt tot de ochtend en (vroege) middag) en 
‘late TRF’ (waarbij het eten wordt beperkt tot de middag en 
avond) (zie tabel 1).

In een review uit 2017 (Patterson, 2017) worden vier kortdu-
rende humane studies besproken, die allen vrij klein zijn met 
maar 15-29 proefpersonen (gezond of obesitas). Deze studies 
laten wisselende effecten zien tussen studies die een early of 
een late TRF interventie toepassen. Onderzoeken bij mensen 
naar early TRF waarin het eten beperkt werd tot de ochtend 
en middag laten gunstige effecten zien op gewicht, glucose, 
insulineresistentie en inflammatie. Onderzoeken naar late 

Tabel 2: mechanismen tijdens de gevaste en gevoede toestand

Gevaste toestand Gevoede toestand
Stijging ketonzuren in het bloed Stijging glucose in het bloed

Daling insuline in het bloed Stijging insuline in het bloed

Daling eiwit synthese Stijging eiwit synthese

Stijging antioxidant verdedigingsmecha-
nismen

Stijging mitochondriale massa

Stijging autofagie (opruimen van oude 
en niet-functionerende cel onderdelen) 

Daling autofagie

Stijging DNA reparatie mechanismen

Vrij naar: Andrea Di Francesco et al. Science 2018;362:770-775
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TRF waarin eten beperkt werd tot de late middag en avond 
laten echter geen effect of zelfs negatieve effecten zien op 
glucose, bloeddruk en lipiden. Ook vanuit observationele 
studies zijn er aanwijzingen dat langduriger vasten waar-
bij ontbijt wordt overgeslagen, is geassocieerd met hogere 
cardiovasculaire mortaliteit (Yokoyama, 2016; Uzhova, 2017). 
Waarschijnlijk is de biologische klok hierbij van belang: early 
TRF lijkt te leiden tot een betere synchronisatie van de biolo-
gische klok (Patterson, 2017).

Om aan te kunnen tonen dat een early TRF interventie daad-
werkelijk gunstige effecten heeft op de gezondheid is er 
recent een mooie proof-of-concept studie gedaan (Sutton, 
2018). Een studie met 12 mannen met pre-diabetes die drie 
standaard maaltijden gebruikten op de gebruikelijke tijd-
stippen óf dezelfde maaltijden vóór 14 uur ‘s middags. Na 5 
weken bleek dat alleen bij early TRF bepaalde aspecten van 
de cardiometabole gezondheid verbeterd waren en dat deze 
effecten niet te wijten waren aan gewichtsverlies (Sutton, 
2018).

Alternate day fasting
‘Alternate day fasting’ (‘om de dag vasten’, ADF) is een vari-
ant van periodiek vasten waarbij één dag met een inname 
van 25% van de energiebehoefte (maar meestal alleen water) 
afgewisseld wordt met één dag waarin ad libitum gegeten 
mag worden. De laatste jaren zijn er twee grotere, gerando-
miseerde en gecontroleerde studies verschenen naar ADF. 

In de eerste studie van Trepanowski et al (Trepanowski, 2017) 
werd geconcludeerd dat ADF niet superieur, maar wel gelijk-
waardig is aan continue calorische beperking voor het verbe-
teren van gewicht en cardiovasculaire risicofactoren bij men-
sen met obesitas na 1 jaar (Trepanowski, 2017).

In de tweede recente studie naar ADF (Hutchison, 2019) 
werden vrouwen met obesitas ingedeeld in 4 groepen: ADF 
zonder en mét energierestrictie, continue calorie restrictie 
en een controle groep. De twee ADF regimes hadden een be-
ter effect op gewicht dan de controlegroepen met dezelfde 
energie intake. Dit verschil viel te verklaren door een sponta-
ne 2-9% lagere intake dan voorgeschreven was. Deze vermin-
derde intake wordt wel toegeschreven aan de ketose die ont-
staat bij vasten, die verzadigend werkt en de honger dempt. 
Echter, de ADF-groep die zich moest ‘over-eten’ met 145% op 
de eetdagen had méér insuline resistentie in vergelijking met 
de controlegroep, ondanks dat zij meer gewicht kwijt waren! 
Een belangrijke conclusie die uit deze kortdurende studie ge-
trokken kan worden, is dan ook dat alleen ADF mét een ener-
gie restrictie gunstig is en leidt tot cardio-metabool voordeel 
voor de deelnemers. Een belangrijk aandachtspunt om reke-
ning mee te houden in de begeleiding (Hutchison, 2019).

5:2 periodic fasting
Bij een 5:2 periodic fasting (PF) regime wordt op 5 dagen per 
week onbeperkt (‘normaal’) gegeten, terwijl er 2 dagen per 
week gevast wordt. De mate van energierestrictie tijdens de 
vastendagen verschilt per onderzoek. Uit een Amerikaanse 
studie (Schubel, 2018) onder 150 mensen met overgewicht 
werd geconcludeerd dat de effecten van het 5:2-dieet mis-
schien gelijkwaardig maar niet superieur zijn aan continue 
calorische restrictie voor gewichtsvermindering en preven-
tie van stofwisselingsziekten na 1 jaar (Schubel, 2018). Een 
andere recente studie laat vergelijkbare resultaten zien: het 
5:2 dieet en continue vasten hadden dezelfde effecten op 
gewicht en cardio metabole uitkomsten na 2 jaar. En ook in 
mensen met type 2 diabetes werden vergelijkbare effecten 
gevonden op gewicht en glucoseregulatie na 1 jaar (Carter, 
2018; Headland, 2020).

De praktijk
Zoals eerder gezegd is het lastig om mensen gedurende lan-
gere tijd een dieet, welk dieet dan ook, te laten volgen. Het 
volgen van een dieet gebaseerd op intermitterend vasten 
principes heeft daarbij het voordeel dat alleen de tijd waar-
in gegeten wordt beperkt wordt, en niet de hoeveelheid of 
soort voeding die gegeten wordt. Bij bepaalde vormen van IF 
(ADF, 5:2 IF) is er ook nog sprake van ‘normale’ dagen, waarin 
gegeten mag worden zoals men gewend is. Dat kan door 
mensen als makkelijker worden ervaren. Aan de andere kant 
kan het best lastig zijn als je op bepaalde dagen of momen-
ten van de dag niet mee kunt eten met je partner of fami-
lie. Voor kinderen van ouders die aan een vorm van IF doen 
valt de voorbeeldfunctie weg als hun ouders niet altijd mee 
kunnen eten met de maaltijden. Werkende mensen hebben 
vaak niet de mogelijkheid om overdag een warme maaltijd 
te gebruiken, waardoor het uitvoeren van een early TRF re-
gime zou kunnen leiden tot een ongebalanceerd dieet. Een 
nadeel van de meeste IF methoden is dat er geen restricties 
zijn wat betreft de soort voeding die mensen gebruiken tij-
dens de eet-perioden. De voeding kan op die dagen zeer laag 
van kwaliteit zijn, wat deficiënties kan veroorzaken. Het zal 
de taak zijn van zorgprofessionals, zoals de diëtist, om ook de 
kwaliteit van het dieet in het oog te houden.

Daarnaast lijkt de compliance bij IF niet beter te zijn dan 
bij continue calorische restrictie. Zoals ieder dieet wordt de 
compliance over de tijd minder. In de eerder beschreven 1-ja-
rige studie van Trepanowski et.al. (Trepanowski, 2017) was 
er sprake van 38% uitval in de ADF groep in vergelijking met 
29% in de groep die een continue calorische restrictie volgde. 
De mensen die het wel lukt om een IF regime te (blijven) vol-
gen, lijken spontaan hun energie-inname op de eetdagen te 
verminderen, waarschijnlijk als gevolg van minder honger 
door hogere ketonen levels. Er zijn echter nog geen langdu-
rige studies uitgevoerd waaruit blijkt dat dit ook het geval 
is als mensen de IF-regimes jarenlang vol moeten houden. 



20 Voeding & Visie jaargang 33, zomer 2020

Wetenschappelijke stand van zaken op 
dit moment:
• Intermitterend vasten is een paraplubegrip en beslaat 

meerdere vormen.
• Op korte termijn laten studies naar ‘early time 

restricted feeding’ en ‘alternate day fasting’ mét 
energiebeperking een groter effect zien op cardio 
metabole gezondheid bij mensen met overgewicht, in 
vergelijking met een continue calorische restrictie.

• Lange termijn studies (tot 2 jaar) laten zien dat 
intermitterend vasten regimes niet superieur zijn aan 
continue calorische restrictie, waarschijnlijk door een 
lage compliance.

• Er moeten nog vraagtekens gezet worden bij de 
veiligheid van IF-regimes op lange termijn, verschil 
in effectiviteit en compliance in specifieke groepen 
mensen, het belang van de dieet kwaliteit en 
praktische uitvoerbaarheid.

Mogelijk is het effect van IF-regimes en de compliance per 
persoon verschillend en hangt dit samen met bijvoorbeeld 
het chronotype (‘ochtendmens’ of ‘avondmens’). 

Een andere vraag is hoe de verschillende IF-regimes het beste 
kunnen worden opgebouwd (of juist afgebouwd)? Is het bij-
voorbeeld gunstiger om te starten met maar 1 dag vasten per 
week of maar 12 uur vasten per dag en dat op te bouwen naar 
meerdere dagen per week of langere periodes per dag, zodat 
mensen langzaam kunnen wennen aan het vasten? Of is het 
juist handiger om meteen met het gewenste regime te star-
ten en het in de loop van de tijd wat ‘liberaler’ te maken, om 
de compliance te verbeteren? Vragen waar vanuit de weten-
schap nog geen antwoord op is.

Een ander praktisch punt is de aanpassing van bepaalde me-
dicijnen, waarvan de dosering samenhangt met voeding. Het 
meest voor de hand liggende voorbeeld is het gebruik van 
antidiabetica. Wanneer iemand met diabetes maaltijdinsu-
line gebruikt, dan zal deze dosering aangepast moeten wor-
den op het IF-regime. Bij ADF bijvoorbeeld, zal er een ander 
schema opgesteld moeten worden voor de eetdagen en de 
vastendagen. Dit soort schema’s kennen we al vanuit de zorg 
voor mensen met diabetes tijdens de Ramadan. Deze insuli-
neschema’s zullen echter vaker geëvalueerd moeten worden, 
aangezien de insulinegevoeligheid kan veranderen geduren-
de het dieet. Maar ook het effect van IF op de werking van 
antihypertensiva kan problemen geven, wanneer er tijdens 
een dag vasten weinig tot geen natrium en kalium wordt in-
genomen. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van medica-
tie waarvan de werking beïnvloed kan worden, waardoor het 
alleen maar logisch is om mensen die medicatie gebruiken 

te adviseren om te overleggen met hun behandelend team 
vóórdat zij gaan starten met een IF-interventie.

Ook zijn er nog vraagtekens wat betreft de veiligheid. Er is 
nog onvoldoende data over IF-regimes in oudere popula-
ties, waardoor de effecten van calorische restrictie in oudere 
mensen nog niet duidelijk zijn. Wat gebeurt er bijvoorbeeld 
bij infectie, ziekte en trauma als mensen minder vetreserves 
hebben? En wat is het effect op bijvoorbeeld de botmassa en 
vetvrije massa bij de ouder wordende mens?

Conclusie
Er zijn aanwijzingen dat langer vasten op korte termijn voor-
deel biedt bovenop alleen een vermindering van energie-
inname en de daaruit volgende gewichtsreductie. Daarbij 
lijkt enige mate van calorische restrictie belangrijk en moet 
‘over-eten’ tijdens eetdagen voorkómen worden. Daarnaast 
lijkt het van belang dat de timing van eten samenvalt met 
het circadiaanse ritme, om desynchronisatie van de biologi-
sche klok te voorkomen. Vasten in de avond en nacht heeft 
daarom de voorkeur boven vasten in de nacht en ochtend. Of 
de samenstelling van het dieet een belangrijke invloed heeft 
op de effecten van IF is nog niet duidelijk, omdat in de meeste 
studies niet alleen de periode van eten beperkt werd, maar 
toch ook een dieet volgens de geldende voedingsrichtlijnen 
werd geadviseerd. Op de langere termijn (tot 2 jaar) lijken 
verschillende vormen van IF dezelfde voordelen te hebben als 
continue calorische restrictie, maar zijn zij niet superieur. Er 
zijn ook nog veel vraagtekens over lange termijn veiligheid, 
vooral bij het inzetten van IF in oudere populaties en rondom 
zwangerschap.

Op dit moment kunnen er dus nog geen aanbevelingen ge-
daan worden op het gebied van IF bij de preventie en behan-
deling van ziekten. In de komende jaren zullen langdurige, 
goed opgezette RCT’s uitsluitsel moeten geven over de effec-
ten én de veiligheid van verschillende IF regimes bij verschil-
lende groepen mensen.

Kirsten A.C. Berk, PhD, diëtist/ post-doc onderzoeker afdeling 
Dietetiek en Diabetesteam, Inwendige Geneeskunde, Erasmus 
Medisch Centrum, Rotterdam

De referenties van dit artikel vindt u in de onlineversie op de 
website www.voeding-visie.nl

Binnenkort verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde (NTVG) een beschouwing over Intermitterend 
vasten geschreven door Kirsten Berk, Liesbeth van Rossum en 
Bibian van der Voorn.
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Abstract
Aanleiding: Wanneer kinderen met refractaire epilepsie behandeld 
worden met Ketogeen Dieet Therapie (KDT, zeer vetrijk en streng 
koolhydraatbeperkt dieet) is er een verhoogd risico op deficiën-
ties van verscheidene vitamines en mineralen. Omdat de meeste 
multivitamine/mineralen-supplementen qua samenstelling onge-
schikt zijn voor gebruik tijdens KDT, wordt er doorgaans één spe-
cifiek glucosevrij multivitamine/mineralensupplement (Fruitivits®, 
Vitaflo ltd ) aanbevolen. Conform de literatuur blijkt in de praktijk, 
dat de compliance voor inname van dit supplement te wensen 
overlaat en dit mogelijk te wijten is aan de smaak/geurbeleving. 
In dit onderzoek wordt uitgezocht of toevoeging van glucosevrije 
smaakdruppels de waardering van het multivitamine/mineralen-
supplement kan beïnvloeden. 

Methode: gezonde, volwassen participanten beoordeelden de 
smaak en geur van de standaardoplossing (lees: dranken) van het 
multivitamine/mineralensupplement waaraan smaakdruppels 
waren toegevoegd en vergeleken dit met de controledrank (stan-
daardoplossing zonder smaakdruppels) met behulp van een vijf-
punts-Likertschaal en met scores van 0-10. De aangepaste dranken 
bevatten smaakdruppels in vijf smaken (aardbei, vanille, banaan, 
framboos en chocolade) en drie doseringen (1, 2 en 3 druppels). De 
dranken werden telkens in dezelfde volgorde blind geproefd en be-
oordeeld door de participanten. Het verschil in smaakwaardering 
tussen de dranken werd getoetst met de Mann-Whitney toets. 

Resultaten: Twaalf volwassenen (mediane leeftijd 34,5 jr) testten 
elk 16 dranken. De mediaan voor de waardering voor de controle-
drank was 4,5 (IQR 2,5). Op basis van smaak en geur werd alleen 
chocoladesmaak in alle 3 doseringen lager beoordeeld. De waarde-
ringen voor de smaken framboos, vanille en banaan waren signifi-
cant hoger dan de controledrank (respectievelijk p=0,005; p=0,018 
en p=0,019)

Conclusie: Door het gebruik van smaakdruppels in de smaken fram-
boos, vanille en banaan werd de smaakwaardering van het multi-
vitamine/mineralensupplement positief beïnvloed. Dosering van 2 
druppels is daarbij het best van toepassing. Ondanks dat dit onder-
zoek niet onder de doelgroep kinderen is uitgevoerd, biedt het wel 
handvatten voor diëtisten waarmee zij in de klinische praktijk de 
inname van het multivitamine/mineralensupplement tijdens KDT 
mogelijk kunnen verbeteren. 

Aanleiding
Epilepsie is één van de meest voorkomende neurologische aandoe-
ningen, met een geschatte prevalentie van 6 op 1.000 in Europa. 
Vooral onder kinderen is de prevalentie van epilepsie relatief hoog 
(Luyckx, Oris et al. 2018). In 70% van de gevallen kunnen epilepti-
sche aanvallen onderdrukt worden met medicijnen (anti-epilepti-
ca) (Chen, Brodie et al. 2018), maar bij sommigen blijkt de epilepsie 
resistent tegen medicatie. In dat geval kan gekozen worden voor 
een alternatieve behandelingsmethode, zoals Ketogeen Dieet The-
rapie (zeer vetrijk, extreem koolhydraatbeperkt dieet zonder calo-
rische restrictie) (Kossoff, Zupec-Kania et al. 2018). Onder KDT kan 
een aanvalsvermindering van 50% of meer worden bereikt, wat 
het geval is in 35-85 % van de patiënten (Martin-McGill, Jackson 
et al. 2018). 

In KDT staat de verhouding (ratio) centraal tussen twee soorten 
macronutriënten: enerzijds het ketonenproducerende nutriënt 
vet, en anderzijds de niet-ketonenproducerende nutriënten kool-
hydraten en eiwit. In de hoogste ratio, 4:1, staat 4 gram vet ten 
opzichte van 1 gram koolhydraten plus eiwit. Dit is de strengste 
dieetvariant, ook wel het klassieke KD genoemd. 

De dieetratio verschilt per individu op basis van ketosewaarden en 
tolerantie. Voor jonge kinderen wordt een lagere dieetratio van 3:1 
aangehouden om een adequate eiwitinname te garanderen die 
nodig is voor groei. Andere dieetvarianten met lagere dieetratio’s 
worden gekenmerkt door het gebruik van middellangeketen-vet-
zuren (MCT), of door een strikte, lage koolhydraatinname (10-20 
gram/dag) aan te houden, waarbij vrij gebruik gemaakt kan wor-
den van eiwit- en vetrijke voedingsmiddelen. Deze laatste variant 
wordt het Modified Atkins Dieet genoemd. Zowel KDT met MCT 
als MAD worden met name ingezet bij pubers en (jong)volwas-
senen ter verbetering van de compliance. Voor alle varianten van 
het KD is een ingrijpende aanpassing van het reguliere voedings-

Smaakbeïnvloeding van multivitamine/
mineralen-supplement bij Ketogeen Dieet 
Therapie; een praktijkonderzoek

* Elles van der Louw promoveert op 10 november 2020 op Ketogeen Dieet Therapie
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patroon noodzakelijk en bestaat het risico op diverse deficiënties 
en gezondheidsrisico’s.

Onder KDT schakelt het lichaam voor de energievoorziening over 
van koolhydraat- op vetverbranding. Hierbij ontstaat ketose. Ke-
tonen zijn niet als enige verantwoordelijk voor het succes van de 
behandeling, ze markeren vooral de omschakeling. Onder alle vari-
anten van KDT zal er enige matige tot strenge ketose (te meten in 
betahydroxyboterzuur mmol/l in bloed) worden bereikt. 

Vanuit historisch perspectief wordt KDT voornamelijk toegepast 
bij kinderen, maar uit onderzoek blijken ook (jong) volwassenen 
baat te hebben (Cervenka, Hocker et al. 2017). Indien na een proef-
periode van drie maanden meer dan 50% aanvalsvermindering is 
bereikt, zal het dieet gemiddeld twee jaar worden gevolgd alvorens 
het wordt afgebouwd. Wanneer er sprake is van een onderliggen-
de metabole ziekte, zal het dieet levenslang worden geadviseerd. 

Risico op deficiënties
Door de strikte koolhydraatbeperking binnen KDT kunnen slechts 
beperkte hoeveelheden groente, fruit, granen, en calciumrijke pro-
ducten worden gebruikt. Dit geldt voor alle KD-varianten (Kossoff, 
Turner et al. 2016, van der Louw, van den Hurk et al. 2016). Daar-
naast wordt de opname en/of de metabolisatie van micronutriën-
ten, zoals calcium en fosfaat, negatief beïnvloedt door het gebruik 
van bepaalde soorten anti-epileptica (Homer 2003). Ook hebben 
kinderen tijdens KDT een verhoogd risico op seleniumdeficiëntie 
(Bergqvist, Chee et al. 2003, Bank, Shemie et al. 2008, Sirikonda, 
Patten et al. 2012, Arslan, Kose et al. 2017). Vanwege de bovenge-
noemde risico’s op deficiënties wordt in alle nationale en inter-
nationale KDT-protocollen het dagelijks gebruik aanbevolen van 
een multivitamine/mineralensupplement om hiermee de gezond-
heidsrisico’s op korte en lange termijn te beperken (van der Louw, 
van den Hurk et al. 2016, Kossoff, Zupec-Kania et al. 2018).

Multivitamine/mineralensupplementen dienen aan een aantal 
voorwaarden te voldoen willen zij geschikt zijn om gebruikt te wor-
den binnen een KD. De belangrijkste voorwaarde is, dat het supple-
ment geen resorbeerbare koolhydraten bevat die de ketose kun-
nen verstoren; hieronder vallen de zogenaamde ‘olen’-zoetstoffen 
zoals xylitol, mannitol en sorbitol (van der Louw, van den Hurk et al. 
2016). Daarnaast moet het supplement alle B-vitamines, vitamine 
D, calcium en selenium bevatten, waarbij vitamine D en calcium 
minimaal de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid leveren (Kossoff, 
Zupec-Kania et al. 2018). Vanwege deze strikte voorwaarden zijn er 
slechts enkele multivitamine/mineralensupplementen op de Ne-
derlandse markt geschikt te gebruiken tijdens KDT. 

Een voorbeeld van een geschikt preparaat is Fruitivits® (Vitaflo), 
een multivitaminesupplement dat diëtisten voornamelijk advise-

ren tijdens KDT bij kinderen. Fruitivits® is verkrijgbaar in sachets 
van 7 gram en wordt opgelost in 60 ml water (standaardoplos-
sing). Uit de klinische praktijk blijkt echter dat kinderen vaak veel 
moeite hebben met de inname van dit supplement.

De literatuur ondersteunt deze praktijkervaringen. Uit onderzoek 
naar de compliance van dit specifieke multivitamine/mineralen-
supplement onder kinderen met restrictieve diëten als medische 
behandelmethode (Daly, Evans et al. 2016), blijkt dat deelnemers 
moeite hadden met de smaak, consistentie en volume. Iets meer 
dan een derde (36%) van de ouders hadden moeite hun kinderen 
dagelijks te overtuigen om het supplement in te nemen, en meer 
dan een derde van het totale aantal doseringen werd niet ingeno-
men. 

Gegevens uit klinische praktijk en literatuur bevestigen dat het van 
belang is te onderzoeken hoe de compliance met betrekking tot 
de inname van een multivitamine/mineralensupplement als Frui-
tivits® kan worden verbeterd. De belangrijkste factoren die hier-
aan bijdragen zijn de smaak en geur. De vraag is of toevoeging van 
glucosevrije smaakdruppels een hulpmiddel kan zijn om deze te 
verbeteren. 

Doel van het onderzoek
Vanwege het geringe aantal geschikte alternatieven is het waar-
devol om te onderzoeken of de smaak en geur van dit specifieke 
multivitamine/mineralensupplement (Fruitivits®) beïnvloed kan 
worden door toevoeging van koolhydraatvrije smaakdruppels. Ver-
der wordt onderzocht of de hoeveelheid smaakdruppels invloed 
heeft op de smaak- en geurbeleving en of deelnemers een voor- of 
afkeur hadden voor bepaalde smaken. 

Methode
Participanten
Dit onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van een afstudeer-
stage van 20 weken. Het onderzoek is uitgevoerd met gezonde vol-
wassenen, allen medewerkers van SEIN locatie Cruqius, omdat er 
onvoldoende tijd was het onderzoek bij kinderen ter goedkeuring 
in te dienen bij een METC. Alle participanten waren van te voren 
ingelicht over het doel van het praktijk onderzoek en de procedure.

Procedure
Voor dit onderzoek zijn zestien dranken klaargemaakt door zestien 
maal 1 sachet Fruitivits® op te lossen in 60 ml water (= standaard-
oplossing vanuit fabrikant). Er zijn vijf smaken onderzocht (aard-
bei, banaan, chocolade, framboos en vanille) door toevoeging van 
glucose-vrije smaakdruppels aan de dranken in drie sterktes (1, 2 
of 3 smaakdruppels) van een merk dat vrij wordt verkocht binnen 
Nederland (zie Figuur 1). De smaakdruppels hadden geen invloed 
op de kleur van de dranken.
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.

Uitvoering test
Participanten proefden allereerst de neutrale controledrank, welke 
zij een cijfer gaven van 1 tot 10. Vervolgens keurden zij gedurende 
drie rondes de aangepaste dranken op smaak en geur. De dranken 
in rondes 1, 2 en 3 hadden respectievelijk 1, 2 of 3 smaakdruppels. 
In iedere ronde kwam elke smaak één keer voor. Na afloop van 
iedere drank werden participanten gevraagd water te drinken en 
hun mond te spoelen. Tijdens dit experiment was de controledrank 
gemarkeerd met een N (neutraal). De aangepaste dranken waren 
gemarkeerd met een getal en een cijfer (Tabel 1.) Het was bij de 
participanten niet bekend welke smaken zij kregen aangeboden.

Tabel 1. Nummering van de aangepaste dranken.

Participanten kenden aan iedere aangepaste drank een cijfer van 
1 tot 10 toe en gaven zij met behulp van een gebalanceerde vijf-
punts-Likertschaal hun mening over zowel de smaak als de geur 
van de aangepaste dranken in vergelijking met de neutrale contro-
ledrank. De keuzemogelijkheden waren: “veel minder lekker”, “een 
beetje minder lekker”, “niet minder lekker of lekkerder”, “een beetje 
lekkerder” en “veel lekkerder”. 

Data-analyse
1. Cijfers per drank
Van zowel de totale smaakbeoordeling (N=16 : 1 controle en 15 
smaak varianten en doseringen) als de afzonderlijke smaakdranken 
(N=15, ongeacht smaak of aantal druppels) werd de mediaan score 
(IQR) berekend. 

2. Vijfpunts-Likertschaal
De resultaten van de vijfpunts-Likertschaal worden weergege-
ven in een cumulatieve staafgrafiek, waarbij de waarderingen per 
drank procentueel zijn aangegeven. 
  
3. Statistische analyse 
Met behulp van de Mann-Whitney toets wordt getoetst of er 
verschil is in waardering van de controledrank en de aangepaste 
dranken en de verschillen in waarderingen voor smaak en geur van 
de aangepaste dranken. De Mann-Whitney toets geeft twee p-
waarden: (1) ‘adjusted for ties’ en (2) ‘not adjusted for ties’. De eerst-

genoemde wordt accurater geacht (Minitab) en daarom zal er in 
dit onderzoek uitgegaan worden van de aangepaste p-waarde. Een 
p-waarde <0,05 wordt hierbij als statistisch significant beschouwd. 
Data-analyses zijn uitgevoerd met behulp van Minitab 19.1.1.

Resultaten
1. Participanten
Aan dit onderzoek namen 12 volwassen participanten deel, van wie 
84% vrouw (n=10) en 17% man. De mediaan voor leeftijd was 34,5 
jaar (IQR=10). In totaal werden er 192 dranken getest (16 per parti-
cipant).

2. Cijfers per drank
 De smaakwaardering van de controledrank had een mediaan van 
4,5 (IQR=2,5). De medianen van de aangepaste dranken worden 
weergegeven in tabel 2.

IQR Mediaan 
cijfers per 

smaak

Verschil met 
mediaan con-

troledrank

P-waarde 
(‘adjusted 
for ties’)

Aardbei (n=36) 2 6,0 1,5 0,090

Banaan (n=36) 3 6,0 1,5  0,019*

Chocolade (n=36) 3 5,0 0,5 0,586

Framboos (n=36) 3 6,0 1,5  0,005*

Vanille (n=36) 3 6,0 1,5  0,018*

Tabel 2. Vergelijking waardering voor afzonderlijke smaken vs. 
controledrank, * significant

Tabel 2 toont dat de resultaten voor banaan, framboos en vanille 
significant verschilden van de controledrank. 
  
Tevens is onderzocht in hoeverre de hoeveelheid druppels invloed 
had op de waardering van de dranken (tabel 3).

Geen 
( mediaan 

IQR)

1 smaak-
druppel 

(mediaan, 
IQR)

2 smaak-
druppels 

(mediaan, 
IQR)

3 smaak-
druppels 

(mediaan, 
IQR)

Neutraal 4,5 (2,5)

Aardbei 5,0 (3,0) 6,5 (2,5) 5,5 (2,5)

Banaan 5,0 (3,0) 7,0 (1,5) 6,0 (3,0)

Chocolade 4,5 (3,0) 4,5 (2,5) 5,0 (3,0)

Framboos 6,5 (3,5) 6,0 (3,0) 6,5 (2,5)

Vanille 6,0 (2,0) 6,5 (2,0) 6,0 (5,0)

Tabel 3. Mediaan en IQR van resultaten aangepaste dranken per 
druppel t.o.v. de controledrank

Gemiddeld werden de dranken met 2 druppels het hoogst gewaar-
deerd (gemiddelde=5,8), gevolgd door dranken met 3 druppels 
(gemiddelde=5,6) en dranken met 1 druppel werden het laagst ge-
waardeerd (gemiddelde=5,2).

Aardbei Banaan Chocolade Framboos Vanille

Ronde 1 1A 1B 1C 1D 1E

Ronde 2 2A 2B 2C 2D 2E

Ronde 3 3A 3B 3C 3D 3E

Figuur 1. Schematische weergave van de bereiding van de dranken
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De scores van de diverse smaken varieerden in de range van 4,5-
7,0. Hierbij werd chocolade met score 4,5 in alle rondes lager ge-
waardeerd dan de andere smaken en kreeg banaan 2 druppels de 
hoogste waardering met score 7,0. De smaken banaan, framboos 
en vanille werden in de verschillende rondes met aantal druppels 
hoger gewaardeerd ten opzichte van de neutrale drank en de an-
dere smaken waarbij de spreiding van de waarderingen voor vanille 
het grootst was van alle dranken.

3. Vijfpunts-Likertschaal
De bovenstaande staafgrafiek toont de smaakwaardering van de 
aangepaste dranken in vergelijking met de controledrank, gesor-
teerd op meest positieve waarderingen (figuur 2).

De hoogst gewaardeerde dranken waren respectievelijk banaan 
2 druppels, framboos 3 druppels, framboos 1 druppel en aardbei 2 
druppels. Bij deze vier dranken gaf 75% van de deelnemers aan de 
aangepaste drank een ‘beetje lekkerder’ of ‘veel lekkerder’ te vin-
den dan de controledrank. Bovendien hadden banaan 2 en fram-
boos 3 geen negatieve beoordelingen. 
De laagst gewaardeerde dranken waren respectievelijk aardbei 1 
druppel, chocolade 3 druppels en chocolade 2 druppels. 
De resultaten van geur waardering van de diverse smaken zijn con-
form de smaakwaardering (figuur 3). 

Wat betreft geur waren de hoogst gewaardeerde dranken respec-
tievelijk framboos 3 druppels, vanille 1 druppel, banaan 2 druppels, 
aardbei 1 druppel en vanille 2 druppels. Deze dranken kregen geen 
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Figuur 2. Smaakwaardering van de aangepaste dranken.

Figuur 3. Geurwaardering van de aangepaste dranken.
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enkele negatieve waardering. De laagst gewaardeerde dranken 
waren wederom aardbei 1 druppel, en chocolade in 1, 2 en 3 drup-
pels. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de resul-
taten voor smaak en geur (p=0,330) ten opzichte van de controle 
drank.

Discussie en conclusie
Overeenkomstig met literatuur werd de controle drank (stan-
daardoplossing Fruitivits® zonder smaakdruppels) relatief laag ge-
waardeerd, waarmee het risico op lage compliance met betrekking 
tot inname aannemelijk is (Daly, Evans et al. 2016). Uit dit praktijk-
onderzoek blijkt dat toevoeging van smaakdruppels een positieve 
invloed had op de geur- en smaakervaring van de controledrank 
onder participanten, met uitzondering van de smaak chocolade. Er 
bleek geen significant verschil tussen de waarderingen voor geur 
en smaak van de dranken.
Ondanks het feit dat individuele smaken kunnen verschillen, is het 
verdedigbaar het gebruik van de chocoladesmaak af te raden. Om-
dat de smaken banaan, framboos en vanille significant positiever 
werden gewaardeerd, zou de diëtist deze smaken vooral kunnen 
aanbevelen waarbij de dosering van 2 druppels per standaardop-
lossing van 60ml bij voorkeur aangehouden kan worden voor het 
beste resultaat. 
  
Beperkingen van dit onderzoek
Vanwege de beperkte beschikbare tijd voor het onderzoek zijn er 
verscheidene keuzes gemaakt die invloed hebben gehad op de uit-
voering en mogelijk de resultaten van dit onderzoek, zoals de par-
ticipantengroep en de volgorde waarin de dranken zijn geproefd. 

Conclusie
Door toevoeging van smaakdruppels aan standaardoplossing kan 
de smaak en geur van het multivitamine/mineralensupplement 
Fruitivits® worden verbeterd. Het is aannemelijk dat hiermee een 
gunstig effect kan worden bereikt op de compliance van de inna-
me en hiermee het risico op deficiënties en complicaties voor de 
gezondheid tijdens KDT op korte en lange termijn kan worden ver-
kleind. Omdat dit beperkte smaak- en geuronderzoek is verricht bij 
volwassenen, zal vervolgonderzoek bij kinderen aan moeten tonen 
of dit ook voor deze specifieke doelgroep geldt. Uiteindelijk kan dit 
bijdragen aan meer specifiekere richtlijnen voor het gebruik van 
multivitamine/mineralensupplementen voor kinderen die behan-
deld worden met KDT. In afwachting van een dergelijk onderzoek, 
zouden de resultaten uit dit onderzoek voorlopig wel als leidraad 
kunnen dienen in het advies voor deze doelgroep en kan in de klini-
sche praktijk hiermee tevens ervaring worden opgedaan.

Dankwoord: 
Veel dank aan alle vrijwillige deelnemers aan dit onderzoek en col-
lega’s van afdeling Diëtetiek SEIN locatie Cruquius.

Disclosure
Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een diëtetiekstage, 
in opdracht van de diëtisten van SEIN (Stichting Epilepsie Instel-
lingen Nederland), locatie Cruquius. De vitamine/mineralensup-
plementen zijn kosteloos verstrekt door de producent op aanvraag 
van de diëtisten van SEIN. De supplementen zijn uitsluitend ge-
bruikt voor dit onderzoek. De smaakdruppels zijn op kosten van 
SEIN aangeschaft.
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Hogere energie inname en gewichtstoename door 
consumptie ultrabewerkte voedingsmiddelen:
een gerandomiseerde gecontroleerde studie

De toenemende prevalentie van obesitas wordt vaak geassocieerd 
met een toegenomen beschikbaarheid en consumptie van bewerk-
te voeding(smiddelen). Of bewerkte voeding daadwerkelijk obesi-
tas veroorzaakt of andere negatieve gezondheidseffecten heeft, is 
onderzocht door Hall et al. Zij includeerden 20 volwassenen in hun 
studie, evenveel mannen als vrouwen, gemiddeld 31,2 ± 1,6 jaar met 
een stabiel gewicht (BMI = 27 ± 1,5 kg/m2). De deelnemers moesten 
gedurende vier weken al hun maaltijden gebruiken in de metabole 
unit van het ‘National Institute of Health’. Zij kregen in een wil-
lekeurige volgorde gedurende twee periodes van twee weken of-
wel ultrabewerkte, ofwel onbewerkte dagvoedingen aangeboden, 
waarbij de hoeveelheid calorieën, energiedichtheid, micronutriën-
ten, voedingsvezel, suikers en zout gelijk werd gehouden tussen de 
dagvoedingen. De hoeveelheid toegevoegde suiker, onoplosbare 
voedingsvezels, verzadigd vet en ratio omega-6 vs. omega-3 vet-
zuren verschilde echter wel tussen de bewerkte en onbewerkte 
dagvoedingen. Deelnemers mochten zo veel of weinig eten als ze 
wilden, waarbij de totale hoeveelheid aangeboden voeding gratis 
en zeer ruim was.
De resultaten waren interessant: bij het bewerkte voedingspatroon 
consumeerden de deelnemers per dag 508 kcal ±106 kcal méér in 
vergelijking met het onbewerkte voedingspatroon. Hierdoor kwa-
men zij 0,9 kg (± 0.3 kg, p= 0,009) aan in gewicht, terwijl zij 0,9 kg 
(± 0.3 kg, p= 0,007) afvielen bij gebruik van het onbewerkte voe-
dingspatroon. Gewichtsveranderingen hingen nauw samen met 
de energie inname (r=0,8, p<0,0001). Ook de vetmassa, gemeten 
met DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry), nam 0,4 kg ± 0,1 
kg toe bij het bewerkte voedingspatroon en nam 0,3 kg ± 0,1 kg 
af bij het onbewerkte voedingspatroon. Er waren geen veranderin-
gen in vetvrije massa. De hogere energie-inname bij het bewerkte 
voedingspatroon was het gevolg van een hogere inname van vet 
en koolhydraten, terwijl het energiepercentage en de absolute in-
name van eiwit niet verschilden. Zoutinname was hoger bij het 
bewerkte voedingspatroon t.o.v. het onbewerkte voedingspatroon 
(5,8 ± 0,2 g/dag vs. 4,6 ± 0,2 g/dag, p<0,001). De voedingsvezelinna-
me verschilde niet, waarschijnlijk omdat de aangeboden dranken 
bij het bewerkte voedingspatroon oplosbare vezels bevatten om 
het totale aanbod van voedingsvezels van beide regimes gelijk te 
maken. Voedingsmiddelen en dranken geconsumeerd tijdens het 
bewerkte voedingspatroon hadden een hogere energiedichtheid 
t.o.v. het bewerkte voedingspatroon (1,36 ± 0,05 kal kcal/g vs. 1.09 
± 0,02 kcal/g, p=0,0008). 

Interessant was dat de eetsnelheid van de ultrabewerkte voeding 
hoger was dan die van de onbewerkte voeding, waarbij het ver-
schil niet verklaard kon worden op basis van het feit of iemand een 
‘snelle’ of ‘langzamere’ eter was. Daarnaast gaven deelnemers aan 
geen verschil te ervaren in smakelijkheid, honger- en verzadigings-
gevoel en genotswaarde tussen beide voedingspatronen. Bloed-
waarden van het eetlustremmende hormoon PYY waren hoger, 
totaal cholesterol en adiponectine lager bij het onbewerkte voe-
dingspatroon. Verschillen in nuchtere bloedglucosewaarden en in-
sulineresistentie werden niet gevonden. Dit komt wellicht doordat 
alle deelnemers 2 x daags 20 minuten op de hometrainer moesten 
fietsen, waardoor de mate van inspanning niet verschilde tussen 
de beide groepen.
De auteurs bevelen het beperken van ultrabewerkte 
voeding(smiddelen) aan als effectieve strategie in de preventie en 
behandeling van obesitas. Verder suggereren zij, dat de verschillen 
in de dagelijkse praktijk mogelijk nog groter zijn aangezien het ge-
bruikelijke aanbod van bewerkte voeding minder voedingsvezel en 
meer zout bevat dan het aangeboden bewerkte voedingspatroon 
in de studie. De aanbeveling om ultrabewerkte voeding(smiddelen) 
te vermijden is breed toepasbaar binnen allerlei dieet strategieën 
bij obesitas.

Hall KD, et.al. Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and 
Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libi-
tum Food Intake; Cell Metab. 2019 Jul 2;30(1):226. 

Matige inname van flavonoïden is gerelateerd 
aan lagere sterftecijfers
De gezondheidsvoordelen van groente en fruit worden ook wel 
toegeschreven aan de ruime hoeveelheid flavonoïden die deze 
bevatten. Flavonoïden zijn plantaardige antioxidanten en zijn on-
derverdeeld in flavonolen, catechines (flavanolen), flavonen, flava-
nonen, anthocyanen en isoflavonen. Deze observationele studie 
toont als eerste aan dat een hogere totale inname van flavanoïden 
(én een hogere inname van elke subgroep) geassocieerd is met een 
lagere sterfte aan hart- en vaatziekten, kanker en totale sterfte.
Dit verband tussen flavonoïdeninname en sterfte werd onderzocht 
in het ‘Danish Diet, Cancer and Health cohort’, een prospectief co-
hort van 56.048 deelnemers die 23 jaar werden gevolgd. Bij aan-
vang van de studie werd de flavanoïden inname berekend uit een 
gevalideerde voedingsfrequentie vragenlijst waarin 192 items wer-
den nagevraagd over het eet- en drinkpatroon van het afgelopen 
jaar. Op dat moment was de mediane leeftijd 56 (IQR 52-60) jaar, 
de mediane totale inname van flavonoïden 494 mg (IQR 286-804) 
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en er werden 14.083 sterftegevallen geregistreerd. Deelnemers in 
het kwartiel met de hoogste inname aan flavonoïden, waren vaker 
vrouw, hadden een gemiddeld lagere BMI, meer beweging, min-
der ziektelast, een hoger opleidingsniveau, een hoger inkomen en 
rookten minder. Omdat de onderzoeksgroep zo groot was, kon in 
de analyse van de data voor veel van deze mogelijke verstorende 
factoren worden gecorrigeerd. Er werd een omgekeerde relatie ge-
vonden tussen flavonoïden inname en sterfte, die sterker was bij 
mensen die rookten of een matig tot hoog alcoholgebruik hadden 
(20 g/dag of meer). Hoe hoger de totale inname aan flavonoïden, 
hoe groter het effect. Dit effect vlakt af bij een totale inname van 
ca. 500 mg flavonoïden per dag voor totale sterfte en de sterfte 
aan hart- en vaatziekten en bij ca. 1000 mg/dag voor kankersterf-
te. Over het algemeen was de relatie zwakker bij deelnemers met 
obesitas (BMI>30 kg/m2). De auteurs kunnen dit niet goed verkla-
ren, maar suggereren dat mogelijk het microbioom van de obese 
deelnemers hierin een rol speelt. Het microbioom speelt namelijk 
een belangrijke rol bij het metabolisme en daardoor ook in de bio-
logische beschikbaarheid van flavonoïden.
De belangrijkste bronnen van flavonoïden in deze groep deelne-
mers waren thee, chocolade, wijn, appels en peren. De auteurs 
berekenden een voorbeeldvoeding met in totaal > 500 mg flavo-
noïden, en een vergelijkbare inname van flavonoïden uit elke sub-
groep, om te laten zien dat het met normale hoeveelheden voe-
dingsmiddelen goed mogelijk is de sterfterisico’s zoals gevonden 
in deze studie gunstig te beïnvloeden. Dit kwam neer op een kop 
thee, een appel, een sinaasappel, 100 g bosbessen en 100 g broc-
coli per dag.
Laten we een ruime consumptie van groente en fruit (blijven) pro-
moten en cliënten die roken en/of een ruime hoeveelheid alcohol 
gebruiken extra attenderen op de gezondheidsvoordelen van een 
ruime consumptie van groente en fruit.

Bondonno, N.P. et al. (2019) Flavonoid intake is associated with lower 
mortality in the Danish Diet Cancer and Health Cohort. Nat Com-
mun 10, 3651. 

www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/flavonoiden.aspx

Gecombineerde kracht- en conditietraining gaat 
verlies aan spiermassa en -kwaliteit tegen bij 
obese ouderen ondanks gewichtsafname
Anabole resistentie (een verminderd vermogen om spiereiwit aan 
te maken bij een bepaalde hoeveelheid ingenomen eiwit) en ver-
minderde kwaliteit van de spieren dragen bij aan leeftijdsgebon-
den sarcopenie. Dit geldt des te meer voor obese ouderen. Wan-
neer obese ouderen gaan afvallen door middel van een dieet, leidt 
dit tot afname van spiermassa en verergering van de sarcopenie. 
Colleluori et al. zagen in hun ‘Lifestyle Intervention Trial in Obese 
Elderly’ (LITOE) dat het toevoegen van een beweegprogramma 
met zowel kracht- als conditie oefeningen aan een energiebeperkt 
het verlies van spiermassa, -kwaliteit en -functionaliteit bij obese 
ouderen kan worden tegengegaan. 

Het primaire doel van de LITOE-studie was het effect te onderzoe-
ken op de spiermassa, botmassa en functionaliteit van het toe-
voegen van of conditietraining (CT), of krachttraining (KT), of een 
gecombineerde training (CKT) aan een 6 maanden durend ener-
giebeperkt dieet (minus 500 à 750 kcal/dag). Daarnaast was er een 
controlegroep zonder interventie. Inclusiecriteria waren leeftijd 
≥65 jaar, BMI ≥ 30 kg/m2, stabiel gewicht (± 2 kg), stabiel medica-
tiegebruik en een zittende leefstijl (<1 uur beweging/week). In een 
subgroep van 47 deelnemers werd het effect van de verschillende 
bewegingsprogramma’s op de spiersyntheserespons na een maal-
tijd en op de spiercelkwaliteit onderzocht.

In totaal werden 160 deelnemers gerandomiseerd, 40 in elke groep. 
De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers was 70,5 ± 0,7 jaar, de 
BMI was 35,9 ± 0,6 kg/m2 en er waren 20 mannen en 27 vrouwen in 
het onderzoek. De 4 groepen waren verder vergelijkbaar in baseline 
karakteristieken. In de 3 trainingsgroepen vielen de deelnemers ge-
middeld ca. 9 kg af, terwijl de controlegroep niet afviel. De vetvrije 
massa, gemeten met dual energy X-ray absortiometry (DEXA), 
nam significant minder af in de CKT groep(-1,7 ± 0,3 kg, 3%) en KT 
groep (-1,1 ± 0,3 kg, 2%) groep dan in de CT groep (-2,8 ±0,3 kg, 5%). 
De afname in de vetmassa was in alle trainingsgroepen redelijk 
vergelijkbaar:-6,5 ±0,9 kg (16%) in de CT groep, -8,7 ± 0,9 kg (21%) in 
de KT groep en -7,5 ± 0,8 kg (18%) in de CKT groep. 

In elke groep werd gestreefd om bij 12 deelnemers bij aanvang en 
op het einde van de studieperiode spierbiopten van de dijbeenspier 
te nemen. Van 47 deelnemers konden deze spierbioptdata uitein-
delijk worden geanalyseerd. Veranderingen in de dijspiermassa en 
dijvetmassa gemeten met MRI waren gelijk voor de verschillende 
trainingsgroepen en in overeenstemming vergelijkbaar met de ver-
anderingen in totale lichaams vetvrije- en vetmassa. Kracht, geme-
ten als de maximale hoeveelheid gewicht dat verplaatst kon wor-
den, nam toe in de KT groep (56 ± 8 kg, +16%) en de CKT groep (54 
±8 kg, +17%) en bleef gelijk in de CT-groep (7 ±8 kg, +3%). Samen-
gevat wordt bij de interventiegroepen meer spiermassa behouden 
bij de CKT en KT dan bij CT, terwijl spierkracht wordt vergroot. In de 
CKT-groep was de verbetering het grootst.

In de substudie naar maaltijdgeïnduceerde spiersynthese werd 
met stabiele isotopen aangetoond dat de eiwitinbouw in de spier 
en de kwaliteit van de spier het beste was in de CKT-groep. Insuli-
negevoeligheid, berekend middels HOMA-IR, verbeterde evenveel 
in de CT-groep (-2,8 ± 0,6, 41%), de KT-groep (-2,4 ± 0,9, 36%) en de 
CKT-groep (-2,6 ±0,6 (42%), terwijl deze niet veranderde in de con-
trolegroep (0,4 ± 0,7, 7%).
De onderzoekers concluderen dat een afvalprogramma gecombi-
neerd met een bewegingsprogramma met gecombineerde kracht- 
en conditietraining de beste strategie is om het dagelijks functio-
nerenvan obese ouderen te verbeteren. Aangezien de voorspelling 
is dat in 2030 20% van de Westerse mensen boven de 65 jaar obees 
zal zijn, is het raadzaam om zorgprofessionals bewust te maken 
van de gunstige effecten van een dergelijke leefstijlinterventie.
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Colleluori G et al. (2019) Aerobic Plus Resistance Exercise in Obese Ol-
der Adults Improves Muscle Protein Synthesis and Preserves Myocel-
lular Quality Despite Weight Loss. Cell Metab. Volume 30, Issue 2, 6 
August 2019, Pages 261-273.e6. 

Monique van Kemenade

Betere levensverwachting zonder ziekten bij 
gezonde leefstijl 
In eerdere studies is het effect van een gezonde leefstijl op de to-
tale levensverwachting al beschreven. Maar zijn die extra levens-
jaren ook gezondere levensjaren? In dit artikel onderzoeken (deels 
Nederlandse) auteurs hoe een gezonde leefstijl verband houdt 
met een levensverwachting zonder chronische ziekten. Zij defini-
eerden vijf ‘laag-risico-leefstijlfactoren’: nooit gerookt hebben, een 
gezond gewicht, matige tot intensieve lichamelijke activiteit (≥ 30 
minuten matige of intensieve activiteit per dag), matige alcoholin-
name (vrouwen: 5-15 g / dag; mannen 5-30 g / dag) en een gezond 
voedingspatroon (bovenste 40% van de ‘Alternate Healthy Eating 
Index’ score). Deze leefstijlfactoren werden geïnventariseerd in 
twee prospectieve cohortonderzoeken: de Nurses' Health Study 
(1980-2014; n = 73.196) en de Health Professionals Follow-Up Study 
(1986-2014; n = 38.366). Voor iedere gezonde leefstijl factor kon de 
deelnemer één punt scoren. Deelnemers scoorden zodoende 0-5 
punten. Vervolgens werden deze punten gerelateerd aan de le-
vensverwachting zonder diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. 
Alleen de diagnose non-melanoom huidkanker werd niet meege-
nomen in de kankerdiagnosescore. Gegevens werden elke 2-4 jaar 
geüpdate.

De resultaten logen er niet om: vrouwen die 0 punten scoorden 
(en dus de slechtste leefstijl hadden) hadden op hun 50e een res-
terende levensverwachting zonder diabetes, hart- en vaatziekten 
en kanker van 23,7 jaar. Voor mannen was dit 23,5 jaar. Vrouwen 
die met 4-5 punten een goede leefstijl hadden, leefden 10,7 jaar 
langer zonder deze chronische ziekten (red: ze werden 84 jaar oud 
zonder ziekten). Voor mannen was dit 7,6 jaar langer. Alle goede 
leefstijlfactoren waren afzonderlijk ook geassocieerd met een lan-
gere levensverwachting zonder kanker, hart- en vaatziekten en di-
abetes. Wanneer eenmaal één van de diagnoses kanker, hart- en 
vaatziekten of diabetes werd gesteld, hadden degenen die een 
gezonde leefstijl hadden of gingen volgen nog steeds een betere 
levensverwachting. De laagste ziektevrije levensverwachtingen 
werden gezien bij mannen die meer 15 sigaretten per dag rookten 
en bij obese mannen en vrouwen (BMI ≥ 30 kg/m2).

Concluderend stellen de auteurs dat het promoten van een ge-
zonde leefstijl kan helpen om de kosten van de gezondheidszorg 
te drukken. Het overheidsbeleid zou gericht moeten zijn op het 
creëren van betere leefstijlomgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld 
het verbieden van roken in openbare ruimten. Matige alcoholcon-
sumptie wordt niet geadviseerd voor de niet-drinkers door de au-
teurs in verband met een verhoogd risico op kanker.

Li, Y et al. (2020) Healthy lifestyle and life expectancy free of can-
cer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort 
study, BMJ 2020;368:l6669
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